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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Aika

25.05.2022 klo 18.00

Paikka

Kuivalahden Rukoushuone
Kyrömäentie, Eurajoki

Jäsenet

Asko Riihimäki
Harri Lehtinen
Auli Lanki
Henrik Mäkilä
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Timo Rauvola
Jarmo Sallila
Katri Sildén

Kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Hanna Suominen)
jäsen
talouspäällikkö, sihteeri

Seppo Lempainen
Irja Suoyrjö

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Kristiina Isokorpi
Riina Laurila
Hanna Suominen

jäsen
vs.kappalainen
jäsen

Estyneet

58§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Virsi 571.

59§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, joten
päätösvaltaisuuteen tarvitaan heistä vähintään viiden henkilön läsnäolo.
Puheenjohtaja on kutsunut kirkkoneuvoston koolle sähköpostilla/kirjeellä. Todetaan
että läsnä ovat kirkkoherra, varapuheenjohtaja, viisi jäsentä sekä yksi varajäsen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätösesitys (pj) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

60§
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Harri Lehtinen ja Auli Lanki.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan, Eurajoen kirkkoherran virastolla.

Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Harri Lehtinen ja Auli Lanki.
Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

61§
Työjärjestyksen hyväksyminen
lisätään pykälät:
77§ Vuokrasopimus laidunalueesta (lisäys)
muutetaan seuraavat pykälänumeroinnit seuraavasti:
78§ Muut asiat
78.2. Kirkon viestintäpäivät (lisäys)
78.3. Hanna Elon tarjoukset suunnittelutöistä (lisäys)
79§ Ilmoitusasiat
79.1. Turun Arkkihiippakunnan pöytäkirjanote – lääninrovasti
79.2. Porin Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän muistio (lisäys)
79.3. Sairaalasielunhoidon yhteistoiminta 2021 (lisäys)
80§ Oikaisuvaatimusohjeet
81§ Kokouksen päätös

Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi yllä mainituin muutoksin
Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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62§
Suositussopimus toimituspalkkioista (liite 1)
Kirkon työmarkkinalaitos, julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja kirkon alat
ry ovat hyväksyneet 7.3.2022 suosituksen toimituspalkkioista papeille ja kanttoreille silloin,
kun seurakunta on sopinut toimituksen tai tehtävän suorittamisesta asianomaisen kanssa,
eikä hän ole saman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä (Liite)Vastaava sopimus on
edellisen kerran hyväksytty kirkkovaltuustossa vuonna 2014.
Uudessa suositussopimuksessa palkkioita on tarkistettu. Suositussopimuksessa on
palkkiot erikseen seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleville ja niille, jotka
eivät ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa. (liitteet)
Suositus tulee voimaan 1.3.2022. Seurakunnassa sopimus otetaan käyttöön
kirkkovaltuuston päätöksellä
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suositus toimituspalkkioista
2022 otetaan käyttöön liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
suositus otetaan käyttöön taannehtivasti 1.3.2022 alkaen.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ilman pätevyyttä olevalle toimituksen
hoitajalle maksetaan palkkiota 60-90% toimituspalkkion suuruudesta.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.

63§
Eurajoen seurakunnan nuoriso-ohjaajan viransijaisuus
Varpu Kivelä on jäämässä perhevapaalle 03.09.2022, sitä ennen hän on vuosilomalla
15.7.-31.8.2022. Hän virkansa painopistealue ja toimenkuva on varhaisnuorisotyössä.
Nuoriso-ohjaajan sijaisuus hoidetaan sisäisin siirroin. Varhaiskasvatuksen ohjaaja Mirjam
Pennanen siirtyy tekemään nuoriso-ohjaajan viransijaisuutta toimien kuitenkin
lastenohjaajien tiimin vetäjänä.
Päätösesitys (pj): myönnetään Mirjam Pennaselle virkavapautta varhaiskasvatuksen
ohjaajan virasta 3.9. alkaen Varpu Kivelän perhevapaan päättymiseen asti. Samalla
hänet määrätään Eurajoen seurakunnan nuorisotyön ohjaajan viransijaiseksi
vastuualueenaan varhaisnuorisotyö.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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64§
Diakoni Elina Jussilan toimenkuva
Päätösesitys (pj):
Elina Jussila on otettu tekemään diakonian viranhaltijoiden sijaisuuksia 1.5.-31.12.2022.
Hän on esittänyt 7.5.rikosrekisterilain 6§ 2 mom. mukaisen hyväksyttävän
rikosrekisteriotteen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan tarkistamiseksi.
Koska Mirjam Pennanen siirtyy tekemään nuoriso-ohjaajan tehtäviä 3.9.2022 alkaen,
määrätään Elina Jussila Mirjam Pennasen sijaiseksi tekemään perhetyön diakonin
tehtäviä 3.9. alkaen Varpu Kivelän perhevapaan päättymiseen asti.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: on vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.

65§
Seurakuntapastori Hanna Kärmerannan anomus (liite2)
Hanna Kärmeranta anoo osittaista virkavapautta seurakuntapastorin virasta niin, että hän
hoitaisi seurakuntapastorin virkaa 80%:sesti ajalla 1.9.2022-2.9.2023. Vuoden mittaisen
virkavapauden myöntää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.
Päätösesitys (pj): Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto katsoo, ettei virkavapauden
myöntämiselle ole estettä ja puoltaa anomusta.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: suuri vaikutus
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

66§

Pastori Ilona Koiviston työsopimuksen jatkaminen
Pastori Ilona Koivisto on tehnyt seurakuntapastorin tehtäviä 40% viranhoitovelvollisuudella
Hanna Kärmerannan osa-aikaisuuden ajan. Kesäaikana 1.6.-31.8. hän on hoitanut virkaa
täysipäiväisesti. Koska 20%:n viranhoitovelvollisuudessa korvaus työstä on pieni ,
anotaan tuomiokapitulilta 40% viranhoitovelvollisuutta. Näin seurakunnan palveluksessa
on n.3,2 pappia kokoaikaisesti. Kesäaikana hän hoitaisi virkaa kuitenkin täysiaikaisesti.
Päätösesitys(pj): kirkkoneuvosto anoo pastori Ilona Koivistolle virkamääräystä Eurajoen
seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi (40%) 1.9.2022-31.5.2023 ja
kesälomasijaiseksi (100%) virkaa perustamatta 1.6.2023-2.9.2023.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: on vaikutusta
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

67§
Työ- ja vapaa –aikasuunnitelma 1.5.2022-30.9.2022
Työ ja vapaa-aikasuunnitelmat laaditaan vuosittain kahdessa jaksossa 1.5.-30.9. ja 1.1030.4. Kirkkoherra hyväksyy seurakunnan pappien loma ja vapaa-ajat. Kirkkoherran lomat
ja vapaat hyväksyy Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli. KJ 6:8 mukaan jollei ohje- tai
johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto
virkavapauden ja vuosiloman seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle.
Seurakunnan työ ja vapaa-aikasuunnitelmat tulee saattaa kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi. Työ- ja vapaa-aika suunnitelma laaditaan Katrina kalenteriohjelmaan
(liite). Sen tulisi olla aina ajan tasalla.
Päätösesitys(pj): kirkkoneuvosto hyväksyy työ-ja vapaa-aika suunnitelman omalta
osaltaan sekä merkitsee sen pappien osalta tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: pieni vaikutus
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta

68§
Ida Kaikkosen opintovapaahakemus (liite3)
Nuorisotyön ohjaaja Ida Kaikkonen anoo opintovapaata ajalle 19.9.2022-31.3.2023
Opintovapaalain 4 §:n mukaan
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin
rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden
aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus yhteensä enintään
viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan
työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukautta.
Päätösesitys (pj): kirkkoneuvosto myöntää anotun opintovapaan.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: suuri vaikutus
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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69§
Arkkipiispan ja piispan kirje kirkkoherroille 11.5.2022 ja toimenpiteet sen johdosta
(liite 4)
Kirje velvoittaa päivittämään valmiussuunnitelman. Ajantasaista valmiussuunnitelmaa ei
seurakunnassamme ole olemassa. Työ pitää olla valmis ja toimitettuna tuomiokapituliin
31.12.2022
Päätösesitys (pj): valitaan valmistelutyöryhmä, joka tekee esityksen kirkkoneuvostolle
1.10.2022 mennessä. Valitaan työryhmään kirkkoherra ja talouspäällikkö sekä kaksi
kirkkoneuvoston edustajaa.
Päätös:

kirkkoneuvoston jäsenistä Harri Lehtinen ja Jarmo Sallila, sekä kirkkoherra ja
talouspäällikkö valitaan valmistelutyöryhmään

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: suuri vaikutus
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

70§
Kirkkoherran ja muun papiston työ ja vapaa-aikasuunnitelma 1.5.2022-30.9.2022
(liite5)
Suunnitelma on lähetetty lääninrovastille 14.4.2022 mennessä
Päätösesitys (pj): kirkkoneuvosto merkitsee suunnitelman tiedokseen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta

71§
Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023 – 2026 (liite6)
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 7 §:
”Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee
olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.”
Eurajoen seurakunnan tilintarkastajana on vuosina 2015-2018 sekä 2019-2022 toiminut
BDO Audiator Oy, JHTT –yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan tilintarkastaja
JHT, HT Aino Lepistö. Tilintarkastuspäiviä on ollut neljä.
Liitteenä on laskelma tarkastuksen palkkioista ja matkakorvauksista vuodelta 2019 - 2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön tilintarkastajaan sovelletaan tilintarkastuslain erityissäännöksiä. Näissä säännöksissä on rajoitettu tilintarkastajien riippumattomuuden turvaamiseksi toimikausien enimmäisaikaa. Tilintarkastuslain mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Tilintarkastaja on siten vaihdettava mainituissa yhtiöissä viimeistään seitsemännen vuoden jälkeen valinnasta.
Tilintarkastaja voi seitsemän vuoden enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen yhteisön
tilintarkastukseen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, mainittua rajoitusta ei sovelleta
yhteisöön. Tällöin riittää, että päävastuulliseen tilintarkastajaan sovelletaan toimikausien
enimmäisaikaa koskevaa säännöstä. Tämä johtuu siitä, että tilintarkastusyhteisöön kuuluu
nimensä mukaisesti useita eri tilintarkastajia.
Päätösesitys (tp): pyydetään tarjoukset hallinnon ja talouden tarkastamiseksi kolmelta
toimijalta kaudelle 2023-2026.

Päätös:

lähetetään tarjouspyyntö BDO Audiator, Ernst&Young, KPMG

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: suuri vaikutus
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

72§
Lautapeli -projekti (liite 7-8)
Arto Lilja / Rauman Nuorkauppakamara otti seurakuntaan yhteyttä:
”Rauman Nuorkauppakamarimme toteutti viime vuonna Arvaa missä -kaupunkipelin
Raumalla Misä mnää ole -nimellä. Lautapeli oli menestys, ja noin 1300 kappaleen painos
myytiin nopeasti loppuun.
Olemme nyt mukauttamassa Tacticin Arvaa missä -kaupunkipeliä Eurajokeen sidoksissa
olevaksi kaupunkipeliksi IB Median kuvitustyön avulla. Eurajoen kunta on lautapelin
pääyhteistyökumppani, ja ohjeet käännetään tällä kertaa myös englanniksi ulkomaisia
vieraita ja asiakkaita ajatellen.
Lautapeli tähtää joulumarkkinoille vähintään 1000 kappaleen painoksen muodossa.
Vähittäiskauppamyynti hoidetaan aiemman peliprojektimme tavoin Osuuskauppa Keulan
sekä nyt myös Satakunnan Osuuskaupan toimipisteiden kautta.
Vähintään 1000 kappaletta lautapelejä tulee siis jäämään Eurajoelle ja lähialueelle
perheisiin pelattavaksi monien vuosien ajaksi ulkomaille suuntautuvien pelilautoja
unohtamatta, eli pelilauta tarjoaa pitkäaikaista ja persoonallista näkyvyyttä firmalle.
Yritys saa itse esittää muutaman toiveen siitä, että mitä heidän ruutuunsa piirretään
teollisuushallin tai liiketilan lisäksi. Yritys saa tuon kuvituskuvan vapaasti omaan
käyttöönsä. Kuvitustyyli on rento ja erityisesti lautapeliin sopiva, esimerkkejä IB Median
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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aiemmin tekemistä kuvituksista löytyy tuolta: https://ibmedia.fi/blog/
Viime vuonna Raumalla kuvitimme Pyhän Ristin kirkon sekä Pyhän kolminaisuuden kirkon
rauniot – Eurajoen versioomme sopisi erinomaisesti Kustaa Aadolfin kirkko yhtenä
Eurajoen merkittävistä nähtävyyksistä.”
Eurajoen seurakunta lähti lautapeliprojektiin kolmella ruudulla – kolme kirkkoa, joiden
”ovet on auki”. Kirkkojen kuvitus myötäilee uuden strategian kuvitusta.

Päätösesitys (tp): annetaan tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi

73§
Kustaa Aadolfin kirkon saneerauksen suunnittelu (liite 9)
erillinen liite
Päätösesitys (tp):
esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi yllä esitetyn laskelman Kustaa Aadolfin kirkon saneerauksen suunnitteluun liittyvistä kuluista,
sekä myöntää lisämäärärahan 35.000euroa esitettyjen töiden tilaamiseen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että lisämääräraha 35.000euroa hyväksytään talousarvioon 2022

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: valitusosoitus kirkkoneuvostolle

74§
Vakuutusmaksuvertailu (liite10)
Annetaan tiedoksi
Päätösesitys (tp): annetaan tiedoksi vakuutusmaksut vuosilta 2020-2022
Päätös:

Merkittiin tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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75§
Seurakunnan tulos vuoden alusta (liitteet11-12)
Annetaan tiedoksi
Päätösesitys (tp): annetaan tiedoksi seurakunnan tulos vuoden alusta huhtikuun loppuun
sekä ulkoiset katteet sitovuustasoittain
Päätös:

Merkittiin tiedoksi

76§
Maakauppa Elonen (liite13)
Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja.
Päätösesitys (tp): annetaan tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi

77§
Vuokrasopimus laidunalueesta (liite 16)
Eurajoen seurakunta on vuokrannut aikaisempina vuosina Mikko Mäki-Jaakkolalle
laidunmaata ylämaankarjan laiduntamiseen maatalous ympäristötuen
erityistukisopimuksen ehdoin. Laidunmaa sijaitsee Luodonmaalla Pappila-nimisestä tilasta
(Rnro 1:9), lohkot 051-03404-40, 051-03405-41 ja 051-03847-95 yhteensä 77000m2.n
suuruinen merenranta-alue. Vuokraa ei ole peritty eli vuokran suuruus on nolla (0)
euroa/ha.

Päätösesitys (tp):
Talouspäällikkö esittää, että laidunmaan vuokrausta jatketaan seuraavalle
vuodelle aikaisempien vuokraehtojen mukaisesti
Päätös:

Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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78§

Muut asiat
78.1. Suntio / seurakuntamestari oppisopimuksella
78.2. Kirkon viestintäpäivät 7-9.9.2022 Seinäjoella (liite17)
päätös: Hyväksyttiin Hanna Välimaan osallistuminen viestintä
päiviin
78.3. Hanna Elon tarjoukset suunnittelutöistä
päätös: Hyväksyttiin Hanna Elon tarjoukset vainajien säilytystilan
suunnittelutöistä, sekä Luvian hautausmaan huoltorakennuksen
suunnittelutyöstä

79§
Ilmoitusasiat
79.1. Turun Arkkihiippakunnan pöytäkirjanote – lääninrovasti (liite 14)
79.2. Porin Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän muistio (liite18)
79.3. Sairaalasielunhoidon yhteistoiminta 2021 (liite19)

80§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus (liite15)
Puheenjohtaja antoi liitteen15 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

81§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo19.39

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Katri Sildén
sihteeri

______

______
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Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 27.05.2022

Harri Lehtinen

Auli Lanki

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 25.05.2022 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Eurajoen
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 27.05.- 09.06.2022.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

