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Aika

Keskiviikko 10.6.2020 klo 18.00 – 18.38

Paikka

Seurakuntakoti, sali
Kirkkotie 4
29250 Nakkila

Osallistujat
Tuominen Harri
Anttila Riitta
Hautojärvi Minna
Ilomäki Kirsi
Ketola Markus
Ketonen Pirjo
Lasonen Soile
Nummelin Arja
Nurminen Petri
Nyroos Marja
Parkkali Urpo
Stenroos Jouko
Suonpää Silja-Riitta
Tuliniemi Eija
Vainio Heidi-Maria
Vepsäläinen Tuula

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Pentti Heinäsen tilalla)
varajäsen (Anne Bärlundin tilalla)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Järviö Markku
Rantala Kirsi

kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri

Ahola Kelpo
Bärlund Anne
Heinänen Pentti
Lehmuskallio-Loula Maria

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Muut
osallistujat

Poissa

Allekirjoitukset

Harri Tuominen
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Nakkilassa 15.6.2020

Jouko Stenroos
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Silja-Riitta Suonpää
_____

_____
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Pöytäkirjan
nähtävilläolo
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Risteyksen alaoven ikkunassa
ajalla 16.6. – 16.7.2020.
Pöytä kirja on nähtävillä Nakkilan seurakunnan
kotisivulla https://www.nakkilanseurakunta.fi/
16.6.2020 alkaen.

Käsiteltävät asiat

Asia

Liitteet

Sivu

1
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5
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10
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13

14
15
16

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talousarvion 2019 ylitykset
Varainhoidonraportti 31.12.2019
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalien tulos
Varainhoidonraportti 29.2.2020
Nakkilan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2019
Varainhoidonraportti 30.4.2020
Talousarvion toteutuminen 30.4.2020
Nakkilan seurakunnan maallikkovalitsijoiden valinta
piispan vaaliin
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Valitusosoitus
Kokouksen päätös
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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Markku Järviö 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 lähetetty jäsenille ja asetettu seurakunnan ilmoitustaululle
29.5.2020.
Kutsu asialuetteloineen pidetään Risteyksen alaoven ikkunassa ajalla
29.5. – 10.6.2020.
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.
Hyväksyttiin ilmoitetut esteet ja todettiin, että Kelpo Ahola ja hänen
varajäsenensä molemmat olivat estyneitä, Maria Lehmuskallio-Loula on estynyt
eikä hänellä ei ole varajäsentä, Anne Bärlundin tilalle oli kutsuttu Soile Lasonen
ja Pentti Heinäsen tilalle oli kutsuttu Pirjo Ketonen.
Suoritettiin nimenhuuto.
Esitys

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
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 Jouko Stenroos ja Silja-Riitta Suonpää.
Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Stenroos ja Silja-Riitta Suonpää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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4§
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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5§
Talousarvion 2019 ylitykset
KN 5.2.2020 § 6
Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on tehtäväaluetaso 1
pl:ssa (yleishallinto) ja 2:pl:ssa (seurakunnallinen toiminta) nettomeno
(ulkoinen).
Sitovuustaso 4 pl:ssa (hautatoimi) ja 5 pl:ssa (kiinteistötoimi) on pääluokkataso
nettomeno (ulkoinen).
Talousarvion muutokset tulisi esittää kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.
Kirkkoherranvirasto
Palkkausmäärärahojen ylityksestä aiheutunut arkistonhoitajan palkkaamisesta
ja palkkakustannusten kohdistamisesta. Koko seurakunnan henkilöstömenot
toteutuivat 55 990 euroa alle arvion.
Arkistonhoitajan palkkauskulut olisi ollut mahdollista kohdistaa kaikille
tehtäväalueille, koska hänen tehtävänsä oli kunnostaa kaikkien seurakunnan
tehtäväalueiden arkistot. Palkkauskustannusten jako jäi toteutumatta.
Kustannukset kohdistuivat vyörytysten mukana.
Partio
Vuonna 2019 talousarviossa määräraha jäänyt varaamatta. Ylitys 340 euroa.
Rippikoulutyö
Määrärahojen ylitys 833,31 euroa.
Kiinteistötoimi
Seurakuntakeskuksesta muutto uusiin tiloihin oli toteutuvan aikaisemmin.
Määrärahat oli varattu pienempinä.
Kiinteistötoimen pääluokan ylitys 25 414,37 euroa. Kirkon saneerauksen
kuluihin kohdistettu Annikki ja Väinö Levolan säätiön avustus 65 000 euroa on
budjetoitu ja kirjattu tuloslaskelman kustannuspaikalle.
Mikäli määräraha olisi varattu ja tulo kirjattu kirkon kustannuspaikalle, ylitystä ei
olisi tullut.
Talouspäällikön päätösesitys
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kirkkoherranviraston, partion ja
rippikoulutyön tehtävänalueiden sekä kiinteistötoimen pääluokan ylitykset.
Päätös

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kirkkoherranviraston, partion ja
rippikoulutyön tehtävänalueiden sekä kiinteistötoimen pääluokan ylitykset.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____

NAKKILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 1/2020
Kokous 10.6.2020

7 (19)

_________________________________________________________________________________
6§
Varainhoidon raportti 31.12.2019
KN 5.2.2020 § 13
Nakkilan seurakunnan vuosille 2018-2022 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan
sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi
sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle
puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 31.10.2019
tilanteesta.
Varainhoidonraportti on liitteenä. Liite 6.
Talouspäällikön päätösesitys
Seurakunnan varainhoidon tilanne 31.12.2019 merkitään tiedoksi ja annetaan
tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varainhoidonraportti on liitteenä. Liite 1.

Esitys KN
Seurakunnan varainhoidon tilanne 31.12.2019 annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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7§
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalien tulos
KN 4.3.2020 § 32
Arkkihiippakunnan vaalilautakunta on 17.2.2020 vahvistanut vaalien tuloksen,
mikä ohessa kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 85 §:n 1 momentin nojalla
ilmoitetaan seurakunnille tiedoksi. Kirkkoherrojen tulee tiedottaa tuloksesta
kirkkovaltuustolle.
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalien tulos on liitteenä. Liite 4.

Kirkkoherran päätösesitys
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalien tulos annetaan
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalien tulos on liitteenä. Liite 2.

Esitys KN
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalien tulos annetaan
kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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8§
Varainhoidon raportti 29.2.2020
KN 26.3.2020 § 51
Nakkilan seurakunnan vuosille 2018-2022 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan
sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi
sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle
puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle on raportoitu 31.12.2019 tilanteesta ja
kirkkovaltuustolle 31.10.2019 tilanteesta.
Varainhoidonraportti on liitteenä. Liite 8.
Talouspäällikön päätösesitys
Seurakunnan varainhoidon tilanne 29.2.2020 merkitään tiedoksi ja annetaan
tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

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

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

Varainhoidonraportti on liitteenä. Liite 3.

Esitys KN
Seurakunnan varainhoidon tilanne 29.2.2020 merkitään tiedoksi ja annetaan
tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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9§
Nakkilan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2019
KN 27.5.2020 § 72
Kirkkoneuvosto 4.3.2020 § 27
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)

Talousarvion toteutuminen
Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on tehtäväaluetaso
(nettomenot ulkoinen) pääluokissa 1 Yleishallinto ja 2 Seurakunnallinen
toiminta. Pääluokissa 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso on
pääluokkataso (nettomenot ulkoinen).
Investointiosassa sitovuustaso on kohdekohtainen.
Yleishallinto
Kirkkoherranviraston tehtäväalueen talousarvio ylittyi 7 048 euroa. Muiden
tehtäväalueiden talousarvion toteumat jäivät alle arvion. Yleishallinto yhteensä
talousarvion toteuma jäi 11 692 euroa arvioitua pienemmäksi.
Seurakunnallinen toiminta
Rippikoulutyön talousarvio ylittyi 833,31 euroa ja partion 340 euroa.
Seurakunnallisessa toiminnassa muita ylityksiä ei ollut. Seurakunnallinen
toiminta yhteensä talousarvion toteuma jäi 53 223 euroa arvioitua
pienemmäksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Hautatoimi
Hautatoimen pääluokan talousarvion toteuma jäi 17 846 euroa arvioitua
pienemmäksi.
Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen pääluokan talousarvion toteuma ylittyi 23 488 euroa.
Kiinteistötoimen pääluokassa ylitys on tullut esille tilikauden päättymisen
jälkeen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä, eikä talousarvion muutos ollut
mahdollista esittää kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvosto on 5.2.2020 kokouksessaan päättänyt anoa kirkkovaltuustolta
ylitysoikeutta talousarvion ylityksiin.

Investointiosa
Seurakuntakodin peruskorjauksen suunnittelu ja seurakuntakodin
korjaussuunnittelu siirtyivät vuodelle 2020. Määräraha 55 000 euroa siirrettiin
Kauppatie 2 korjaushankkeelle.
Kauppatie 2 korjauskustannukset olivat 283 535 euroa ja kalustehankinnat
15 227 euroa. Investointiosan määrärahan lisäys 245 000 euroa. Investointien
määräraha oli muutosten jälkeen 300 000 euroa. Investoinnit jäivät 1238 euroa
arvioitua pienemmäksi.

Seurakunnan tilinpäätös
Ulkoisen toimintatuotot olivat 246 521 euroa (141 803 euroa vuonna 2018).
Toimintatuottoihin vuonna 2019 sisältyy Kesäranta -nimisen tilan myyntivoittoa
111 786 euroa. Lisäksi toiminta tuottoihin sisältyy Annikki ja Väinö Levolan
Säätiön avustus 5 000 euroa Lähetystyölle ja 65 000 euroa Nakkilan kirkolle.
Ulkoiset toimintakulut olivat 1 180 398 euroa (1 099 018 euroa vuonna 2018).
Toimintakate 933 876,68 euroa (957 620 euroa vuonna 2018).
Kirkollisverotuloja kertyi 1 099 158 euroa (1 104 018 euroa vuonna 2018) ja
valtion rahoitusta saatiin 105 144 euroa (98 880 euroa vuonna 2018). Vuonna
2018 osuus yhteisöveron tuotosta 8 989 euroa. Verotulot ja valtion rahoitus
yhteensä olivat 1 204 302 euroa. Edellisen tilikauden vastaava luku oli
1 211 887 euroa.
Kirkollisverotuloja tilitettiin 89 842 euroa arvioitua vähemmän. Osittain se
selittyy verohallinnon Verohallinnon verokorttiuudistuksesta ja Tulorekisterin
käyttöönotosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Verotuskulut olivat 15 492 euroa (14 289 euroa vuonna 2018). Kirkon
keskusrahastomaksua maksettiin 41 226 euroa (43 068 euroa vuonna 2018) ja
eläkerahastomaksua 55 500 euroa (53 010 euroa vuonna 2018).

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat 2 816 euroa negatiivinen. Lukuun
sisältyy osinkotuottoa 7 258 euroa ja korkokuluja lainoista 10 272 euroa.
Vuonna 2018 rahoitustuotot ja -kulut olivat 38 457 euroa positiivinen. Lukuun
sisältyy 39 803 euron myyntivoitto osakkeista.
Vuosikate oli 155 391 euroa positiivinen (182 358 euroa positiivinen vuonna
2018).
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 253 859 euroa, johon sisältyy
seurakuntakeskuksesta tehty 90 000 euron lisäpoisto.
Seurakuntakeskus poistettiin käytöstä lokakuussa 2019.
Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2018 olivat 158 763 euroa.
Seurakunnan tilinpäätöksen 2019 alijäämäksi muodostui 98 468 euroa
(ylijäämä 23 595 euroa vuonna 2018).

Hautainhoitorahaston tilinpäätös
Hautainhoitorahaston tuotot olivat 48 211 euroa ja kulut 35 746 sekä rahaston
muutos 12 465 euroa.
Erillisenä taseyksikkönä hoidettavan hautainhoitorahaston tuotot ja kulut sekä
rahaston muutos kirjataan seurakunnan tuloslaskelmaan ennen tilikauden
tulosta.
Nakkilan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2019 on liitteenä. Liite 1.

Talouspäällikön päätösesitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Nakkilan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019,
allekirjoittaa sen ja antaa sen tilintarkastajalle hallinnon ja talouden tarkastusta
varten.
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 27.3.2020.
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.

Nakkilan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2019. Liite 1.
Tilintarkastuskertomus. Liite 2.

Talouspäällikön päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) se hyväksyy Nakkilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset
tilikaudelta 2019.
2) Nakkilan seurakunnan tilikauden 2019 alijäämä 98 468 euroa kirjataan
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
3) se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja
muille tilivelvollisille tilikaudelta 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.

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

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Nakkilan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2019. Liite 4.
Tilintarkastuskertomus. Liite 5.

Esitys KN
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
4) se hyväksyy Nakkilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset
tilikaudelta 2019.
5) Nakkilan seurakunnan tilikauden 2019 alijäämä 98 468 euroa kirjataan
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
6) se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja
muille tilivelvollisille tilikaudelta 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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10 §
Varainhoidon raportti 30.4.2020
KN 27.5.2020 § 74
Nakkilan seurakunnan vuosille 2018-2022 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan
sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi
sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle
puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle on raportoitu 29.2.2020 tilanteesta ja
kirkkovaltuustolle 31.10.2019 tilanteesta.
Varainhoidonraportti on liitteenä. Liite 3.
Talouspäällikön päätösesitys
Seurakunnan varainhoidon tilanne 30.4.2020 merkitään tiedoksi ja annetaan
tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varainhoidonraportti on liitteenä. Liite 6.

Esitys KN
Seurakunnan varainhoidon tilanne 30.4.2020 merkitään tiedoksi ja annetaan
tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Kirkkovaltuusto
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Kokous 10.6.2020
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11 §
Talousarvion toteutuminen 30.4.2020
KN 27.5.2020 § 75
Talousarvion toteutumisvertailut toimitetaan työmuodoista vastaaville
viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle viisi kertaa vuodessa ja
kirkkovaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.
Kirkkoneuvostolle on raportoitu 29.2.2019 tilanteesta ja kirkkovaltuustolle
31.10.2019 tilanteesta.
Käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan talousarvioiden toteutuminen 30.4.2020
ovat liitteenä. Liite 4.

Talouspäällikön päätösesitys
Talousarvion toteutuminen 30.4.2020 merkitään tiedoksi ja annetaan
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan talousarvioiden toteutuminen 30.4.2020
ovat liitteenä. Liite 7.

Esitys KN
Talousarvion toteutuminen 30.4.2020 merkitään tiedoksi ja annetaan
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____

NAKKILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 1/2020
Kokous 10.6.2020
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12 §
Nakkilan seurakunnan maallikkovalitsijoiden valinta piispan vaaliin
KN 27.5.2020 § 87
PIISPAN VAALI
Piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 1.2.2021 Piispa Kaarlo Kalliala on
6.5.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa piispan virasta ja siirtyvänsä eläkkeelle.
Kalliala on toiminut Turun arkkihiippakunnan piispana vuodesta 2011. Hänet
valittiin piispan virkaan Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaanin virasta.
Piispa Kalliala luovuttaa piispan viran tunnukset messussa Turun
tuomiokirkossa 31.1.2021. Irtisanoutumisilmoituksen ajankohtaan on
vaikuttanut tuomiokapitulissa käyty keskustelu siitä, miten piispanvaalin
vaatimat toimenpiteet voidaan käynnistää ja toteuttaa koronavirusepidemiasta
johtuvista poikkeusoloissa. Piispan vaalin käynnistäminen edellyttää sitä, että
seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot pääsevät valitsemaan
maallikkovalitsijat. Tuomiokapituli ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena, että
päätösvalta asiassa olisi siirtynyt kirkkoneuvostoille kirkkovaltuustojen sijaan.
Lisäksi tuomiokapituli on pitänyt tärkeänä, että piispan vaali järjestetään piispa
Kallialan viranhoidon aikana ja uusi piispa aloittaa välittömästi nykyisen piispan
virkasuhteen päättymisen jälkeen. Tästä syystä Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli on 13.5.2020 myöntänyt Kallialalle kahden kuukauden jatkoajan
piispan virassa siten, että hänen viranhoitonsa päättyy 31.1.2021. Piispa
Kalliala saavuttaa piispan viran eroamisiän, 68 vuotta, marraskuussa, ja hänen
viranhoitonsa päättyisi joulukuun alussa ilman erillistä päätöstä.
Piispan vaalin aikataulu Piispan vaali käydään syksyllä 2020. Ensimmäinen
vaalipäivä on torstaina 5.11.2020. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta
annetuista äänistä, toinen vaalikierros käydään torstaina 3.12.2020. Uusi piispa
aloittaa virassa 1.2.2021, ja hänet vihitään virkaan 7.2.2021. Piispan vaalissa
äänioikeutettuja ovat arkkihiippakunnan papit ja lehtorit, hiippakunnasta
hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokoukseen valitut
maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnan
seurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja
maallikkojäsen. Arkkihiippakunnassa on äänivaltaisia pappeja ja lehtoreita
1.4.2020 yhteensä 596. Maallikkojäseniä valitaan yhtä monta. Kirkkovaltuustot
ja seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkovalitsijat 1.7.2020
mennessä. Piispan vaalin ehdokasasettelu alkaa 6.7. ja päättyy 7.9.2020.
Oikeus asettaa ehdokas piispan vaalissa on valitsijayhdistyksellä, jonka
muodostaa vähintään 30 tässä vaalissa äänioikeutettua henkilöä.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee Nakkilan
seurakunnasta maallikkovalitsijat piispan vaaliin tuomiokapitulin antamien
ohjeiden mukaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asia valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esitys KN
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee Nakkilan
seurakunnasta maallikkovalitsijat piispan vaaliin tuomiokapitulin antamien
ohjeiden mukaisesti.
Päätös

Nakkilan seurakunnasta maallikkovalitsijoiksi piispan vaaliin valittiin
Tuula Vepsäläinen, Eija Tuliniemi, Heidi-Maria Vainio, Minna Hautojärvi,
Urpo Parkkali ja Petri Nurminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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13 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
14 §
Ilmoitusasiat
Seuraava kokous pidetään tarvittaessa torstaina 25.6.2020.
15 §
Valitusosoitus
Liite 8
Esitys

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

16 §
Kokouksen päätös
Kokouksen päätteeksi luettiin yhteisesti Herran siunaus, jonka jälkeen
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.38.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____

