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§ 27

Kokoustiedot
Kokouksen avaaminen
Kokouksen avaus ja alkuhartaus.
Sihteerin valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § 2 momentin mukaan kirkkovaltuuston kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja, joka huolehtii muistakin sihteerin tehtävistä, jolle
valtuusto toisin päätä.
Päätös

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kokouksen osallistujille 12.10.2021. Todetaan läsnäolijat.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat Olli Välimäki ja Auli Aaltonen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin XX ja XX.

Kokouksen käsittelyjärjestys
Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys.
Päätös

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
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§ 28

Talous- ja henkilöstökatsaus ja koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset
toiminnassa
Diaarinumero

DNOK/14/00.01.03/2021

Valmistelija

kirkkoherra Lauri Salminen

Esittelijä

kirkkoherra Lauri Salminen

Asian esittely
Koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset toiminnassa
Kirkkoherra antaa tilannekatsauksen.
Verotulot
Vuonna 2021 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammi–elokuulta
4 713 896 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2020 tuloja kertyi 4 482 630 euroa. Vuoden
2021 kumulatiivinen kertymä on 5,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Elokuun verotulot olivat 370 030 euroa, joka on 1,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna
vastaavana aikana (365 928 euroa). Ansio- ja pääomatuloveron kumulatiivinen kertymä
on 4 271 805 euroa, joka on 5,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna (4 050 846 euroa).
Valtionrahoitusta saadaan noin 55 250 euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä
elokuun loppuun mennessä oli 442 064 euroa, joka on 2,4 % enemmän kuin edellisenä
vuonna vastaavana aikana.
Sijoitukset
31.8.2021 Sijoitusten yhteenveto (seurakunta, testamentit ja hautainhoitorahasto yht.)

Markkina-arvo jakson alussa
Markkina-arvo raportointipäivänä
Nettokassavirrat
VOITTO/TAPPIO

Raportoinnin
alusta
(17.12.2015)
152 340
4 636 674
-3 432 325
1 052 009

Vuoden alusta

Kuukauden
alusta

4 207 016
4 636 674
-110 071
319 587

4 595 147
4 636 674
0
41 527
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Henkilöstökatsaus

Esitys
Merkitään katsaukset tiedoksi.
Päätös

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
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§ 29

Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
Diaarinumero

DNOK/46/00.02.07/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021. Se
mahdollistaa seurakunnan hallinnon kokouksien pitämisen myös sähköisesti.
Valtioneuvoston pandemian takia toteaman poikkeusolojen aikana on sähköisiä kokouksia
voitu toteuttaa Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen nojalla, jolla on
tilapäisesti annettu oikeus sähköisiin kokouksiin (Kirkon säädöskokoelma nro 146).
Hallitus on 27.4.2021 todennut poikkeusolot päättyneeksi ja kumonnut samalla
valmiuslain käyttöönottoasetukset. Siten myös edellä mainitun Kirkkohallituksen
väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt. Kirkkohallitus kehottaa seurakuntia
varautumaan sähköisten kokouksien käyttämiseen jatkossakin. Tämä antaa lisää
mahdollisuuksia kokousjärjestelyihin myös normaalioloissa. Tämä edellyttää kyseisten
toimielimien ohje- ja johtosääntöjen päivittämistä näiltä osin.
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön on tehty sähköisten kokousten ja sähköisen
päätöksentekojärjestelmän vaatimat lisäykset, tarkistettu viittaukset lainsäädäntöön ja
muutettu ohjesääntö saavutettavaan muotoon. Lisäksi seurakuntapuutarhurin nimike on
päivitetty hautaustoimen päälliköksi ja lisätty taloussihteerille oikeus todistaa oikeaksi
pöytäkirjan ote. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikissa tilanteissa on työssä henkilö,
jolla on oikeus todistaa otteet oikeaksi.
Tällä hetkellä seurakunnassa ei ole käytössä järjestelmää, jolla voitaisiin toteuttaa
vaalisalaisuuden turvaava suljettu lippuäänestys. Seurakunnassa ei myöskään ole
käytössä järjestelmää, jolla voitaisiin toteuttaa sähköinen päätöksentekomenettely.
Kokous, jossa asian ratkaisukeinona on suljettu lippuäänestys, on pidettävä perinteisenä
kokouksena. Jos tietoturvallinen äänestysjärjestelmä tai sähköinen päätöksentekojärjestelmä tulee myöhemmin käyttöön, ne eivät edellytä ohjesäännön muokkaamista.
Kokouskutsussa mainitaan tällöin päätöksentekotapa. Kirkkolain 10 luvun 3 §:n mukaan
kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2021 § 120.
Liitteet
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2021
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.

kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön 2021 ja kumoaa samalla
voimassa olevan, kirkkovaltuustossa 14.5.2014 hyväksytyn ja Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulissa 6.8.2014 vahvistetun ohjesäännön.

2.

kirkkovaltuusto lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus (kirkkolaki 24:4)
Tiedoksi
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
Lisätiedot
Kirkkoherra Lauri Salminen, lauri.salminen@evl.fi, 050 432 4391
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§ 30

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen
Diaarinumero

DNOK/47/00.02.06/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021. Se
mahdollistaa seurakunnan hallinnon kokouksien pitämisen myös sähköisesti.
Valtioneuvoston pandemian takia toteaman poikkeusolojen aikana on sähköisiä kokouksia
voitu toteuttaa Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen nojalla, jolla on
tilapäisesti annettu oikeus sähköisiin kokouksiin (Kirkon säädöskokoelma nro 146).
Hallitus totesi 27.4.2021 poikkeusolot päättyneeksi ja samalla kumottiin valmiuslain
käyttöönottoasetukset. Siten myös edellä mainitun Kirkkohallituksen väliaikaisen
määräyksen voimassaolo päättyi. Kirkkohallitus kehottaa seurakuntia varautumaan
sähköisten kokouksien käyttämiseen jatkossakin. Tämä antaa lisää mahdollisuuksia
kokousjärjestelyihin myös normaalioloissa. Sähköisten kokousten mahdollistaminen
edellyttää kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämistä näiltä osin.
Kirkkovaltuuston työjärjestykseen on tehty ainoastaan sähköisten kokousten ja sähköisen
päätöksentekojärjestelmän vaatimat lisäykset sekä tarkistettu viittaukset lainsäädäntöön.
Lisäksi seurakuntapuutarhurin nimike on päivitetty hautaustoimen päälliköksi. Ohjesääntö
on myös muutettu saavutettavaan muotoon.
Tällä hetkellä seurakunnassa ei ole käytössä järjestelmää, jolla voitaisiin toteuttaa
vaalisalaisuuden turvaava suljettu lippuäänestys. Seurakunnassa ei myöskään ole
käytössä järjestelmää, jolla voitaisiin toteuttaa sähköinen päätöksentekomenettely.
Kokous, jossa asian ratkaisukeinona on suljettu lippuäänestys, on pidettävä perinteisenä
kokouksena. Jos tietoturvallinen äänestysjärjestelmä tai sähköinen päätöksentekojärjestelmä tulee myöhemmin käyttöön, ne eivät edellytä työjärjestyksen muokkaamista.
Kokouskutsussa mainitaan tällöin päätöksentekotapa. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n
mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy itselleen työjärjestyksen.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2021 § 119.
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Liitteet
Kirkkovaltuuston työjärjestys 2021
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen
kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2021 ja kumoaa samalla voimassa olevan 10.12.2014
alkaen voimaan tulleen kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
Päätös

Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus (KL 24:4)
Lisätiedot
Kirkkoherra Lauri Salminen, lauri.salminen@evl.fi, 050 432 4391
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§ 31

Kanttorin viran perustaminen
Diaarinumero

DNOK/72/01.01.00/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Nokian seurakunnassa on kolme vakituista kanttorin virkaa. Lisäksi ajalla 7.1.2020–
31.12.2021 on määräaikainen kanttorin virka, jonka painopistealueena on lasten ja
nuorten musiikkikasvatuksen kehittäminen. Tänä aikana on arvioitu, miten viran sisältö
toimii ja vastaako se seurakunnan tarpeita.
Kasvatuksen kanttori on kahden työmuodon yhteinen työntekijä. Varhaiskasvatus on
kokenut tämän hyväksi ja toimivaksi viraksi. Kasvatuksen kanttori on mm. pitänyt
kirkkomuskarit, perustanut uudestaan lapsikuorot, ollut mukana varhaiskasvatuksen
tapahtumissa säestämässä lauluja, perhemessuissa ja vauvakirkoissa sekä opettanut ja
kouluttanut lastenohjaajia musiikkikasvatuksessa. Lisäksi hänelle on kuulunut
tavanomaisia kanttorin töitä.
Kasvatuksen kanttorin palkkaus on katettu jättämällä täyttämättä yksi lastenohjaajan
tehtävä ja kesäkanttorin virka. Mikäli kasvatuksen kanttorin virkaa ei jatketa, joudumme
palkkaamaan yhden lastenohjaajan tilalle. Lastenohjaajan pätevyys ei anna pätevyyttä
muskarien pitämiseen. Lasten kuorotoiminta jäisi myös tauolle.
Neljäs kanttori on tuonut uusia mahdollisuuksia kanttorien yhteistyöhön, esimerkiksi
kahden kanttorin työskentelyn jumalanpalveluksissa, ja se on myös selkiyttänyt
kanttoreiden työnjakoa. Lasten ja nuorten musiikkikasvatus vahvistaa seurakunnan
strategian mukaisesti seurakuntalaisten kasvun polkua seurakunnan yhteydessä. lisännyt
työalojen välistä yhteistyötä. Tämä ei ole mahdollista tässä laajuudessa kolmen kanttorin
työvoimalla. Lisäksi kanttorien sijaistarve on vähentynyt.
Tämä neljäs kanttorin virka nykyisellä tehtävänkuvauksellaan on osoittautunut
tarpeelliseksi. Viran vaativuusryhmä on sama kuin muissakin seurakunnan kanttorin
viroissa ja pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen mukainen ylempi
korkeakoulututkinto (Kirkon säädöskokoelma nro 123, § 2).
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Kirkkovaltuusto päättää uuden viran perustamisesta (kirkkojärjestys 9 luku 3 §).
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja
enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa (kirkkolaki 9 luku 3
§).
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2021 § 117.
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Kirkkovaltuusto perustaa Nokian seurakuntaan kirkkohallituksen päätöksen mukaisen
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran 1.1.2022 alkaen.
2. Kirkkovaltuusto vahvistaa viran vaativuusryhmäksi 601.
Päätös

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
Lisätiedot
henkilöstöpäällikkö Virpi Jokela, virpi.jokela@evl.fi, 050 461 2382

Esityslista

Nokian seurakunta

4/2021

10

21.10.2021
Nokian seurakunta - Kirkkovaltuusto

§ 32

Ero luottamustoimesta / Järvinen
Diaarinumero

DNOK/70/00.00.01/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä. Kirkkolain 23 luvun 4 §:n
mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan
toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen
enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei
kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n mukaan jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää
vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen Jussi Järvinen on muuttanut pois Nokialta ja
siten menettänyt vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustehtäviin.
Kirkkoneuvosto käsitteli asia kokouksessaan 25.8.2021 § 121.
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.

kirkkovaltuusto vapauttaa Jussi Järvisen Nokian seurakunnan luottamustoimista.

2.

kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan Petri Metso.

3.

kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen.

Päätös
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Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus (kirkkolaki 24:4)
Tiedoksi
asianosaiset
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§ 33

Vastaus kirkkovaltuustoaloitteeseen Maurin seurakuntatalon arvoesineet
Diaarinumero

DNOK/40/02.05.02/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkovaltuuston jäsen Sanna Ojala teki 20.1.2021 kirkkovaltuustoaloitteen, joka koski
Maurin seurakuntatalossa olevien arvokkaiden esineiden sijoitusta. Maurin seurakuntatalo
ei enää ole käytössä. Aloitteessa ehdotetaan, että Maurin seurakuntatalossa olevat
arvokkaat esineet sijoitettaisiin Siuron kirkkoon.
Aloitteen mukaan tärkein esine Maurin seurakuntatalossa lienee sankarivainajien
muistolaatta, jonka ovat lahjoittaneet seurakunnalle 6.12.1990 Kuloveden kylät ry, Kuljun
omakotitaloyhdistys ja Nokian sotaveteraanit. Laatta oli tarkoitus sijoittaa Suoniemen
kirkkoon, mutta kyläläiset eivät puoltaneet sitä. Marraskuussa 2020 kokoontui ryhmä,
jossa oli edustettuna mm. Kuljun omakotitaloyhdistys, Kuloveden kylät ry, Siuron Lions
Club, Nokian sotaveteraanit ry. Nokian seurakuntaa edusti kirkkoherra Lauri Salminen.
Kokoontumisessa Siuron kirkko sai eniten kannatusta muistolaatan sijoituspaikaksi, sillä
sankarivainajien koti on ollut Suoniemen pohjoispuolella ja heidän läheisiään asuu
alueella yhä. Laatan hankkijoiden tarkoitus on ollut kunnioittaa nimenomaan Suoniemen
pohjoispuolen sankarivainajia. Siuron kirkossa laatta olisi arvoisessaan paikassa, kaikkien
nähtävillä ja sen säilyminen olisi turvattu.
Maurin seurakuntatalon arvoesineet on luetteloitu ja kuvattu. Seurakunta on velvollinen
ylläpitämään ajantasaista luetteloa arvoesineistä, joten tiedot on talletettu Basisjärjestelmään.
Merkittävimmät arvoesineet Maurin seurakuntatalossa ovat seuraavat:


Alttarivaatteet, jotka säilytetään ja varastoidaan mahdollista tulevaa käyttöä varten.



Vihkiryijy, joka on varastoitu Siuron kirkon varastotiloihin. Kaikissa Nokian kirkoissa
on oma vihkiryijy, joten Maurin seurakuntatalon vihkiryijylle ei tällä hetkellä ole
käyttöä.



Krusifiksi, joka säilytetään ja varastoidaan. Siuron kirkossa on oma krusifiksi.
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Viimeistä ehtoollista esittävä kanavatyö, joka on lahjoitettu seurakunnalle vuonna
1963. Kanavatyö säilytetään ja varastoidaan.



Pyhäjärvi-kartta, joka säilytetään ja varastoidaan.

Kaikki museoesineet varastoidaan. Lisäksi seurakunnan käytännön mukaisesti käyttö- ja
arvoesineitä voidaan sijoittaa seurakunnan eri kiinteistöihin tarpeen ja sopivuuden
mukaan. Basis-järjestelmässä on tieto, minne esine on sijoitettu, joten esineet ovat
jäljitettävissä.
Sankarivainajien muistolaatan sijoittaminen Siuron kirkkoon on selvitettävä arkkitehdin ja
museoviraston kanssa. Lisäksi sijoittamiseen tarvitaan kirjallinen suostumus laatan
lahjoittajilta. Asian valmistelua jatketaan sen jälkeen, kun kiinteistötoimen projektipäällikkö
on aloittanut työssään ja on mahdollista osoittaa työntekijä valmisteluun.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2021 § 122.
Esitys
Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle esittelyn mukaisen vastauksen aloitteeseen.
Päätös

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
Lisätiedot
Kirkkoherra Lauri Salminen, lauri.salminen@evl.fi, 050 432 4391
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§ 34

Vastaus kirkkovaltuustoaloitteeseen kausitiedotteesta seurakuntalehteen
siirtymiseksi
Diaarinumero

DNOK/69/00.02.06/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Pirkko Pihlajamaa teki 10.6.2020 kirkkovaltuusto aloitteen siirtymiseksi kausitiedotteesta
seurakuntalehteen. Aloitteessa ehdotetaan lehden sisällöksi mm. tapahtumakalenteria,
artikkeleita seurakunnan toiminnasta ja muista ajankohtaisista asioista, työalojen ja
tukitiimien toiminnasta, työntekijöiden esittelyjä, muita haastatteluita ja hartaustekstiä.
Aiempi kausitiedote on sisältänyt tapahtumat ja niistä lisätietoja. Se on jaettu koteihin ja
lisäksi se on ollut nähtävillä seurakunnan tiloissa. Aloitteessa otetaan esimerkiksi
Sastamalan seurakunnan seurakuntalehti.
Lehden toimittamista varten aloitteen tekijä ehdottaa toimituskuntaa, johon kuuluisivat
tiedottaja, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston vuosittain valitsemat 3–4 jäsentä, joista kaksi
olisi seurakuntalaista. Lehti ilmestyisi paperisena ja sähköisenä.
Aloitteessa todetaan, että olisi tärkeää kerryttää seurakunnan verkkosivuille tulevia polvia
varten historiatietoa seurakunnan toiminnasta mm. korona-aikana. Tämä tapahtuisi
arkistoimalla seurakuntalehden sähköiset versiot seurakunnan verkkosivuille.
Vastauksena aloitteeseen voidaan todeta, että kausiesitteen sijaan on viestintäsuunnitelman mukaisesti syksystä 2020 alkaen ilmestynyt Valo-lehti, jonka sisältö on
tapahtumatiedottamisen lisäksi juttuja Nokian seurakunnasta. Lehti ilmestyy kolme kertaa
vuodessa kausiesitteiden tapaan. Viestintätyöryhmä on ollut mukana Valo-lehden
toimittamisessa.
Aloitteessa viitataan muiden seurakuntien lehtiin. Pari lähiseurakuntaa on kuitenkin
luopumassa erillisistä lehdistä (mm. Sastamala on jo luopunut lehdestä). Aloitteessa myös
toivotaan lehtien arkistointia verkkosivuilla. Todetaan, että verkkosivustolle on perustettu
sivu, jolle tallennetaan kaikki ilmestyvät lehdet.
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On hyvä, että seurakunnan viestinnästä ollaan yleisestikin kiinnostuneita. Valo-lehteä
kehitetään siitä saatavien kokemusten mukaisesti. Vastauksena aloitteeseen todetaan,
että kausitiedote on korvattu aloitteessa esitettyä vastaavalla tavalla.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2021 § 123.
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aloitteeseen annetaan seuraava vastaus:
Kausitiedote on korvattu Valo-lehdellä aloitteessa esitettyä vastaavalla tavalla.
Päätös

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
Lisätiedot
Tiedottaja Anu Heiskanen, anu.heiskanen@evl.fi, 050 430 7166
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§ 35

Koskenmäen seurakuntatalon myynti
Diaarinumero

DNOK/23/03.03.02/2021

Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Koskenmäen seurakuntatalo on ollut poistettuna käytöstä vuodesta 2017 alkaen
rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.6.2021
§ 102, että Koskenmäen seurakuntatalo laitetaan myytäväksi huutokaupalla
Huutokaupat.com-palvelussa. Huutokauppa päättyi 10.9.2021 klo 12.15.
Myytävä kohde sisältää vuonna 1953 valmistuneen seurakuntatalorakennuksen ja 1960luvulla rakennetun autotallin. Kokonaisala on 948 m2. Kauppaan kuuluu 2273 m2 kiinteistö,
jonka kiinteistötunnus on 536-5-77-4. Kauppaan ei kuulu irtaimistoa. Ostaja vastaa
mahdollisesta tulevan käytön käyttötarkoituksen muutoksesta. Ostaja vastaa mahdollisista
kaavamuutoksista. Seurakunta tekee korkeimman tarjouksen tehneen kanssa
esisopimuksen sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty kirkkoneuvostossa ja esitetty
kirkkovaltuustoon lopullista myyntipäätöstä varten.
Korkeimman tarjouksen, 45 500 euroa, teki Eino Ylimaa. Ostaja on maksanut
varausmaksun 5000 euroa.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 22.9.2021 § 132.
Liitteet
Kiinteistörekisteriote ja karttaote
Rasitustodistus
Lainhuutotodistus

Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.

Nokian seurakunta myy Koskenmäen seurakuntatalon, kiinteistönumero 536-5-77-4,
Eino Ylimaalle hintaan 45 500 euroa.

2.

Ostaja vastaa kaikista kauppaan liittyvistä kuluista (kauppakirjan laatiminen,
kaupanvahvistus ja lainhuudatus).
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3.

Kirkkovaltuuston päätös kiinteistön myynnistä alistetaan tuomiokapitulin kautta
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös

Muutoksenhaku
Kirkkohallitukseen (KL 24:4)
Tiedoksi
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, ostaja
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§ 36

Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2021


27.10.2021 klo 15.00



8.12.2021 klo 15.00

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.
Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2021


17.11.2021 klo 18.00

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.
Muut ilmoitusasiat

Esitys
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
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§ 37

Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.
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