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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 5/2022

Aika

24.08.2022 klo 18.00

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2, Eurajoki

Läsnä

Asko Riihimäki
Kristiina Isokorpi
Harri Lehtinen
Auli Lanki
Henrik Mäkilä
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Jarmo Sallila
Hanna Suominen

Kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Katri Sildén

talouspäällikkö, sihteeri

Seppo Lempainen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Riina Laurila
Irja Suoyrjö

Vs.kappalainen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Estyneet

82§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Virsi 276.

83§
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 sekä seitsemän jäsentä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

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

84§
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Henrik Mäkilä ja Eeva Nuurma.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan, Eurajoen kirkkoherran virastolla.

Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henrik Mäkilä ja Eeva Nuurma.
Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

85§
Työjärjestyksen hyväksyminen
UUDET PYKÄLÄT ESITYSLISTAAN:
98§
Vaativuusryhmän korotus 1 (luottamuksellinen erillinen liite)
99§
Vaativuusryhmän korotus 2
100§
Seurakuntapuutarhurin työsuhde
101§
Luvian kappelin vauriokartoitus ja toimenpidesuositukset (3
liitettä)
102§
Seurakuntien tunnusluvut / BDO
PYKÄLÄNUMEROINTI MUUTTUU:
103§
Muut asiat
103.1 Perintä
103.2 Eurajoen kirkon kunnostuksen suunnittelu / seuranta
104§
Ilmoitusasiat
104.1. Turun AHK pöytäkirjanote 9/2022/236§, Hanna
Kärmerannan osaaikaisuus (liite 9)
104.2. Turun AHK pöytäkirjanote 9/2022 / 237§, Ilona Koiviston
viranhoitomääräys (liite 10
104.3 Selvitys sivutyöskentelystä Eurajoen Kristillisellä Opistolla
105§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
106§
Kokouksen päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista yllä mainituin
korjauksin kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

86§
Kirkollisvero 2023
Sote-verouudistuksen myötä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden
toiminnan rahoittamiseksi. Verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan
aiheuttaa verotuksen kiristymistä (VM, finanssineuvos Filip Kjellberg 12.4.2022).
Kirkollisveroprosenttien alentaminen jätetään seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi (vrt.
kunta, voimaanpanolaki).
Eurajoen seurakunnan osalta verokertymät edellisiltä vuosilta:

kirkollisvero
2022 1-6
2021
2020
2019
2018
2017

1 111 088,09
1 949 984,41
1 866 111,63
1 876 554,80
1 840 919,95
1 858 405,57

verokertymän muutos ed.v.

valtionrahoitus

hei nä kuus s a verovuoden 2021
a ns i o-ja pä ä oma tul overojen
oi ka i s u, va i kutus -59.521euroa

93 528,00
183 744,00
182 628,00
181 332,00
183 113,16
181 092,24

4,49 %
-0,56 %
1,94 %
-0,94 %

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin
tehtäviin (430/2015)

kirkollisvero: 1,6%

1 § Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää
vuosittain evankelis-luterilaiselle kirkolle
rahoitusta hautaustoimeen, väestökirjanpitoon
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin
laissa säädettyihin tehtäviin.

Kirkollisvero -päätöksenteon tueksi on laadittu oheinen taulukko (Valtionvarainministeriö):

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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VALTAKUNNALLISET KESKIARVOT
sum/keskiarvo
min
maks

kuntanimi

Eurajoki

1,7 988 665 053 1 036 811 797
1,0
27 567
26 839
2,0 90 952 256
93 475 868

1,5 -29 863 109
-2,6
-1 436 642
4,3
0
uusi.
uusi.
Kirkollis uusi.kirkollis
kirkollis
kirkollis
alentamis Kirkollis
uusi.kirkollis vero.
verovero.
kirkollisver kirkollisvero. kirkollisvero. vero.
alentamis paine.
vero.
uusi.kirkollis vero.muutos muutos kirkollisvero.
pros
o. nyky
sote
muutos€
muutos% paine
pyör
pros
vero€
€
%
sote
1,6

2 137 414

2 261 094

48 146 743
-44 721
2 523 612

6,4
-2,6
11,5

0,1
-0,1
0,2

0,079
0,0
0,2

123 680

5,8

0,09

0,05

1,6 1 006 948 688
1,0
26 839
2,0
93 475 868

1,55

2 190 435

Soteuudistuksen
johdosta
kertoo
kirkollisveron
Arvio vuoden maksuunmaksuunpanta
2023
pannun
van veron
maksuunkirkollisveron määrän nousu
pannuista
määrän
(ellei mitään
kirkollisvuoden 2023
toimenpiteitä
veroista
tasossa ns.
tehdä).
ilman sote- sote-maailman (Arvioitu
muutosta
mukaisena
verohyöty)

18 283 634
-44 721
2 523 612

53 021

2,5

Arvioitu
verohyöty, joka
seurakunnalle
jää, vaikka
veroprosenttia
alennettaisiin
taulukon
mukaisesti.

(Kunta/Seurakuntakohtaiset arviot on laskettu HVSR-mallilla vuodelta 2020 toimitetun verotuksen tietoihin.
• Laskennassa on otettu huomioon vuodesta 2020 vuoteen 2022 ja 2023 tapahtuvaksi arvioitu tulojen muutos ja verotuksessa
myönnettävien vähennysten kehitys sekä vero- ja maksuprosenttien muutokset.
• Laskennassa on sovellettu vuoden 2022 ja tiedossa olevat vuoden 2023 veroperusteita.
• Lisäksi kirkollisveron määrää arvioitaessa on huomioitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärän nettomuutos vuodesta 2020
vuoteen 2022 ja 2023.)

Päätösesitys (tp): Eurajoen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentti
lasketaan 1,55%.
Jarmo Sallila esitti, että veroprosentti säilytetään entisellään, perustelut mm. tulevat
kirkkojen korjaukset / kasvava korjausvelka. Ehdotusta kannattivat Isokorpi, Mäkilä,
Suominen.
Asiasta äänestettiin. Jarmo Sallilan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Talouspäällikkö muuttaa ehdotusta: Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle että veroprosentti säilytetään ennallaan 1,6%

Päätös: Hyväksyttiin muutetun ehdotuksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: on vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.

87§
Kustaa Aadolfin kirkon kuntotarkastusraportti (liite1)
Päätösesitys (tp): merkitään tiedoksi
Päätös: Merkattiin tiedoksi
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: suuri vaikutus
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-70 659

Luku ilmoittaa
määrän, minkä
verran
verohyöty
vähenee, jos
veroprosenttia
alennetaan
taulukon
mukaisesti.
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Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

88§

Kanttori Maria Verrosen irtisanoutuminen (liite2)
Maria Verronen on irtisanoutunut kanttorin virasta 1.7.2022 päivätyllä kirjeellä 2.9.2022
alkaen. Eron myöntää kirkkovaltuusto.

Päätösesitys(pj): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Maria
Verroselle eron Eurajoen seurakunnan kanttorin virasta 2.9.2022.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: pieni vaikutus
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

89§

Kanttorin viran avoimeksi julistaminen
Eurajoen seurakunnassa on ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (ns.
B-virka). Mukaan kanttorin viran täyttää Eurajoen seurakunnan kirkkovaltuusto.

Hakuaika voisi olla 2.9.2022- 30.9.2022. Julkaistaan hakuilmoitus (liite) KirkkoHR:ssä ja
nettisivuilla sekä Kotimaa lehdessä.
Päätösesitys: (pj) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se julistaa Eurajoen
seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran avoimeksi 2.9.30.9.2022 olevalla hakuajalla ja hakuilmoitus julkaistaan yllä mainituissa medioissa.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

90§
Seurakunnan tulos vuoden alusta (liite3-4)
Annetaan tiedoksi
Päätösesitys (tp): annetaan tiedoksi seurakunnan tulos vuoden alusta heinäkuun
loppuun sekä ulkoiset katteet sitovuustasoittain
Päätös: Merkattiin tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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91§
Maakauppa Känä (liite5)
Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja.
Päätösesitys (tp): annetaan tiedoksi
Päätös: Merkattiin tiedoksi

92§
Eurajoen seurakunnan hinnastot 2023
Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus / kansantalouden tutkimusryhmä 22.3.2022:
Kuluttajahintojen nousu kiihtyi jo ennen Venäjän hyökkäystä. Koronakriisistä toipuminen,
elvyttävä talouspolitiikka sekä tuotannon ja logistiikan pullonkaulat nostivat inflaation
alkuvuonna Yhdysvalloissa lähes kahdeksaan prosenttiin, euroalueella lähes kuuteen
prosenttiin ja Suomessa 4,5 prosenttiin.
Energian hinta jää korkeammalle, raaka-aineiden hinnat kohoavat ja ruuan hinta nousee
merkittävästi. Sota pahentaa tuotantoketjujen ja logistiikan ongelmia ainakin väliaikaisesti.
Inflaation kiihtyminen tuli alussa lähinnä pelkästään energian hinnasta. Hintojen nousu on
kuitenkin koko ajan levinnyt laajemmalle.
Kirkon alan uusi virka- ja työehtosopimus allekirjoitettiin keväällä 2022 sopimuskauden
olleessa 2022-2024. Sopimuksen mukaisesti peruspalkkoja tarkistettiin 2,0%
yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä,
ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä, mutta ohjenuoraksi
on määritelty 1,5% yleiskorotusta 31.12.2022 peruspalkkoihin.
Vuoden 2022 voimassa oleviin hinnastoihin on esitetään +5% korotusta yleisen
kustannustason nousun johdosta seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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HAUTAUSTOIMEN MAKSUT
1.1.2023 alkaen

1.1.2021-31.12.2022

Eurajoki- Ulkopaikka- Eurajoki-

Arkkuhauta

lainen

Hautasija 30 vuotta

kuntalainen

lainen

Ulkopaikkakuntalainen

142

289

135

275

0

0

0

0

79

168

75

160

278

499

265

475

Hautausmaksu, uurna paikkakuntalainen

58

110

55

105

Muistolehtoon kätkeminen

58

110

55

105

0

0

0

0

Rintamatunnushautasija
Uurnahauta
Uurnahauta 30 vuotta
Hautauspalvelut
Hautausmaksu, arkku

Rintamatunnus hautausmaksu
Hautamuistomerkkien siirrot ja oikaisut
Suositellaan kiviliikkeen käyttöä

1.1.2023 alkaen

1.1.2021-31.12.2022

Eurajoki- Ulkopaikka- Eurajokilainen kuntalainen lainen

Ulkopaikkakuntalainen

Muut

Muut

SEURAKUNTATYÖN MAKSUT
Päiväkerhomaksut
Päiväkerhon lukukausimaksu oman srk:n jäsen

33

Päiväkerhon lukukausimaksu sisaralennus

17

Päiväkerhon lukukausimaksu muut

32
16
66

63

Leirimaksut
Rippileirimaksu €/hlö omat jäsenet

74

Rippileirimaksu €/hlö muut
Rippikoulu (päiväkoulu)
Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk oman srk:n jäsen
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk oman srk:n jäsen
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk muut

______

______

250

37

35

7

6

13

Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk muut

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

70
263

13
7

6

50

47
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1.1.2023 alkaen

1.1.2021-31.12.2022

Eurajoki- Ulkopaikka- Eurajokilainen kuntalainen lainen

Ulkopaikkakuntalainen

SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT / kirkot
Eurajoen
Eurajoen ja Luvian kirkko

Eurajoen

srk :n jäsen

Muut

Vuokra toimituksista/ kirkkoon kuulumaton

srk :n jäsen

Muut

276

Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet

263

662

662

630

630

221

221

210

210

Irjanteen kirkko
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet
Luvian ja Irjanteen siunauskappeli
Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton

221

1.1.2023 alkaen

210

1.1.2021-31.12.2022

Eurajoki- Ulkopaikka- Eurajokilainen

kuntalainen

lainen

Ulkopaikkakuntalainen

SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT / srk-keskukset
Seurakuntakeskus Tapuli
Sali ja keittiö

121

158

115

150

79

99

75

95

168

221

160

210

121

158

115

150

79

99

75

95

121

158

115

150

79

90

75

37

47

35

45

6

6

6

6

Kastetilaisuus (oma srk)
Kahvio ja keittiö
Kastetilaisuus (oma srk)
Molemmat salit ja keittiö
Kastetilaisuus (oma srk)
Seurakuntakeskus Luvia
Sali ja keittiö
Kastetilaisuus

oma srk

Tarjoilupuoli
Kastetilaisuus

oma srk

Vanha Kanttorila
Sali ja keittiö
Kastetilaisuus

oma srk

Kuivalahden rukoushuone
Koko talo
Kastetilaisuus

oma srk

Kahvio
Kastetilaisuus

oma srk

Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl
Seurakuntatilojen vuokriin ja maksuihin sis. Alv 24%

Kun lapsi kastetaan Eurajoen seurakunnan jäseneksi, kastetilaisuudesta ei maksua.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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1.1.2023 alkaen

1.1.2021-31.12.2022

Eurajoki- Ulkopaikka- Eurajokilainen kuntalainen lainen

Ulkopaikkakuntalainen

LUODON LEIRIKESKUS
Alle vuorokauden vuokraukset

Hintoihin

Eurajoen

Eurajoen

sis. Alv

srk :n jäsenMuut

srk :n jäsen Muut

Päärakennus

24 %

110

158

105

150

Sauna+ oleskelutila

24 %

110

158

105

150

55

0

Henkilökunta ja luottamushenkilöt

58

Leiritoiminta €/vrk
Päärakennus

24 %

110

158

105

150

Makasiini

10 %

58

68

55

65

Sauna

24 %

58

68

55

65

Tyttöjen majoitustila

10 %

58

68

55

65

Poikien majoitustila

10 %

58

68

55

65

Yöpymismaksu omat liinavaatteet

10 %

7

11

7

10

Tilat ja maj. 35 hlön ryhmä €/hlö/vrk

15

21

15

20

20 hlön ryhmä €/hlö/vrk

22

30

21

28

Ateriat €/hlö/vrk aikuiset

14 %

28

28

26

26

Ateriat €/hlö/vrk 2-14v, alle 2v ilmainen

14 %

26

26

25

25

Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl

24 %

6

6

6

6

Henkilökunnan läsnäolo leirikeskuksella varausten yhteydessä 12euroa / tunti, toteuman mukaisesti

Päätösesitys (tp): esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautatoimen maksut,
seurakuntatyön maksut sekä seurakunnan tilojen vuokra- ja muut maksut / hinnastot
vuodelle 2023 yllä esitettyjen laskelmien mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

93§
Hautainhoitorahaston hinnasto 2023
Yleisen kustannustason nousun takia ehdotetaan maksujen korottamisesta 5 %:lla vuodelle 2023.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Hautainhoitorahasto hinnat 2023
v Uurnahauta Paikat kpl 1 Paikat kpl 2 Paikat kpl 3 Paikat kpl 4 Paikat kpl 5 Paikat kpl 6
Kesähoito
1
93 €
93 €
113 €
137 €
160 €
185 €
208 €
Hoitosopimukset 5
480 €
480 €
590 €
709 €
824 €
962 €
1 078 €
10
989 €
989 €
1 218 €
1 458 €
1 700 €
1 980 €
2 221 €
15
1 528 €
1 528 €
1 886 €
2 259 €
2 631 €
3 062 €
3 437 €

Hautainhoitorahasto hinnat 2022

Kesähoito
Hoitosopimukset

v Uurnahauta Paikat kpl 1 Paikat kpl 2 Paikat kpl 3 Paikat kpl 4 Paikat kpl 5 Paikat kpl 6
1
89 €
89 €
108 €
130 €
152 €
176 €
198 €
5
457 €
457 €
562 €
675 €
785 €
916 €
1 027 €
10
942 €
942 €
1 160 €
1 389 €
1 619 €
1 886 €
2 115 €
15
1 455 €
1 455 €
1 796 €
2 151 €
2 506 €
2 916 €
3 273 €

Päätösesitys (tp)
Hyväksytään hautainhoitorahaston hinnasto vuodelle 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

94§
Ilkivalta Eurajoen seurakunnan kohteissa sekä Securitaksen raportti / Luodon
leirikeskus (liite6)
Seurakunta on ollut nyt jatkuvan ilkivallan kohteena.
LUODON LEIRIKESKUS
Hiihtoloman rippileirin ilkivalta majoitustiloissa (Kn 24.3.2022 / Kv 7.4.2022) majoitustilojen vaurioita korjattiin yli 5000euron edestä.
Luodolla ulkopuolisten vierailut rippileirien aikana riistäytyi käsistä kevään aikana,
leirikeskukselle tultiin, siellä häiriköitiin, käytiin majoitustiloissa luvatta. Tästä kaikesta
aiheutui ahdistusta ja pelkoa henkilökunnalle, jonka johdosta kesän rippileireille
sovittiin Securitaksen yövartija 2,5viikon ajaksi. Raportti kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Vartiointi tuli maksamaan seurakunnalle n. 8500euroa.

EURAJOEN KESKUSTA
Eurajoen keskustassa vuosi sitten hautausmaan muurikiviä, vainajien säilytystilaa sekä
huoltorakennusta töhrittiin melko laajalti. Muurikivet henkilökunnan tehotiimi puhdisti, ja
huoltorakennusta ja vainajien säilytystilaa on puhdistettu ulkopuolisen toimesta
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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julkisivuremonttia ohella. Puhdistettuihin seiniin ilmestyi pari päivää myöhemmin jo uudet
töhryt.
Huoltorakennukset ikkuna on rikottu.
Roskia levitetään pitkin maata.
Hautausmaan lamppuja väännetään mutkalle vähän väliä.
Hautausmaan vesipiste oli jätetty auki, valumaan vettä – oli ehtinyt valumaan useamman
tunnin.
Jätemolokin sisään oli laitettu jokin ilotulite tms. ja sen sisukset sekä kansi oli sulanut.
Hautausmaan kärryjä on haettu jopa makasiinilta asti.
Multasäkkejä on rikottu pitkin pihaa.
Tulitikkuleikkejä on useasti ollut huoltorakennuksen takana.
Seurakuntakeskuksen valoheittäjä on rikottu.

LUVIA
Luvialla kirkonmäellä on ollut jatkuvaa ongelmaa mopojen osalta, kirkon piha-alueella
ruovitaan ja rivastetaan roskia. Mopoilla on ajeltu myös hautausmaalla.
Tulitikuista nuotiota kirkon portaille.
Tavaroita on anastettu sekä kirkon pihan suulista sekä hautausmaan taukotuvalta.
Taukotilan wc.n istuimen vesiputki oli irrotettu, ja tuon putken puuttuminen aiheutti
vesivahingon keväällä taukotilaan.
Taukotilan korvaavaksi tilaksi pihaan tuotiin parakki, johon murtauduttiin heti, ja kaikki
työvälineet oli heitelty pitkin piha-aluetta, kätketty osin, sekä esim. sahattu lähialueen
puita.
Multasäkkejä hajoitettu pitkin pihaa.
Pumppukopin seinään potkaistu tai kivellä heitetty reikä. Aiemmin käytössä ollut vaja
rikottiin.
Parakkiin murtauduttiin toistamiseen ja jauhesammutin oli tyhjennetty parakkiin sisälle.
Luvian kirkonmäen valaisimia on kivitetty rikki, samoin seurakuntakeskuksen portaikon
säleikköön asennettu pleksilevy.
Kiviä viskotaan pitkin nurmikkoa, joten aamut aloitetaan sillä että yrittää kerätä kivet pois,
ettei ne olisi nurmileikkurin terissä.

Päätösesitys(tp): tilanne kokonaisuutena annetaan tiedoksi, Securitaksen raportti
merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkattiin tiedoksi

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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95§
Diakonissa Nina Rosenqvistin irtisanoutumisilmoitus (liite7)
Ilmoitan irtisanoutuvani tänään 9.8.2022 työstäni diakoniatyöntekijänä Eurajoen
seurakunnassa yhden kuukauden irtisanomisajan mukaisesti. Viimeinen työpäiväni on
perjantaina 9. syyskuuta 2022.
Kiitos, että sain tilaisuuden työskennellä Eurajoen seurakunnassa. Toivotan
työkavereilleni Eurajoen seurakunnassa kaikkea hyvää.

Ulvilassa, 09.08.2022
Nina Rosenqvist

Päätösesitys (pj): kirkkoneuvosto myöntää Nina Rosenqvistille eron ilmoituksen
mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

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

96§
Diakonian viran avoimeksi julistaminen
Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Kanttorin ja diakonian
virka voidaan kirkkolain 6 luvun 52 §:ssä sanotuilla perusteilla tuomiokapitulin
suostumuksella perustaa tai muuttaa osa-aikaiseksi taikka tuomiokapitulin päättämäksi
määräajaksi jättää täyttämättä tai täyttää määräajaksi osa-aikaisena.(KJ:6:1§) Vaikka
seurakunnan taloudellinen tilanne on kiristymässä, on perusteltua pitää molemmat virat
täytettyinä, koska seurakunta on alueena laaja. Diakonian viranhaltijan ottaa virkaan ja
eron myöntää kirkkoneuvosto

Päätösesitys(pj): kirkkoneuvosto julistaa Eurajoen seurakunnan diakonian viran
avoimeksi 15.9.-15.10.2022 olevalla hakuajalla ja hakuilmoitus julkaistaan KirkkoHR:ssä,
seurakunnan kotisivuilla ja Kotimaa lehdessä sekä Länsi-Suomi ja Satakunnan Kansa
lehdissä. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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97§
Sini Airion työsuhde
Saara Heino on perhevapaalla 7.3.2023 asti. Hänen sijaisekseen on otettu lastenohjaaja
Sini Airio 8.8.2022-7.3.2023

Päätösesitys (tp): merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkattiin tiedoksi
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: suuri vaikutus
Muutoksenhaku: valitusosoitus kirkkoneuvostolle

98§
Vaativuusryhmän korotus 1 (luottamuksellinen, erillinen liite12)
Päätösesitys (tp): hyväksytään erillisen liitteen mukaisesti
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: valitusosoitus kirkkoneuvostolle

99§
Vaativuusryhmän korotus 2 (luottamuksellinen, erillinen liite13)
Päätösesitys (tp): hyväksytään erillisen liitteen mukaisesti
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: valitusosoitus kirkkoneuvostolle

100§
Seurakuntapuutarhurin työsuhde
Seurakuntapuutarhuri vastaa hautausmaan ylläpidosta ja hoidosta sekä seurakunnan
kiinteistöjen viheralueiden rakentamisesta ja hoidosta. Seurakuntapuutarhurin töihin
sisältyy talviaikaan kiinteistönhoitajan / vahtimestarin työtehtäviä.
Seurakuntapuutarhurin tehtävän hoito edellyttää puutarha-alan tutkintoa tai vastaavaa
soveltuvaa ammattitutkintoa ja/tai riittäväksi katsottua työkokemusta.
Tehtäväkohtainen peruspalkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmään 403 (2220,08€ 2533,08€). Esimiehenä toimii talouspäällikkö.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp): perustetaan Eurajoen seurakuntaan seurakuntapuutarhurin työsuhde
1.11.2022 alkaen ja siirretään siihen Satu Lahtelan työsuhde. Tehtävän palkkaus on
KirVESTESin vaativuusryhmän 403 mukainen, työntekoalue kattaa Eurajoen seurakunnan
kohteet ja työnteon ensisijainen paikka Eurajoen keskusta.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: valitusosoitus kirkkoneuvostolle

101§
Luvian kappelin vauriokartoitus ja toimenpidesuositukset (3 liitettä, liitteet 14-16)
Liitteenä Hanna Elon tekemä vauriokartoitus sekä toimenpidesuositukset Luvian kappelin
osalta. Kappeliin ei ole esteetöntä kulkumahdollisuutta. Suunnitelmiin on sisällytetty myös
ehdotus luiskan toteuttamiseksi.
Päätösesitys (tp): annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle, aineisto annetaan
kiinteistötyöryhmälle edelleen työstettäväksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

102§
Seurakuntien tunnusluvut / BDO (liite 17)
Annetaan tiedoksi BDO Oy laatimaan tilaston seurakuntien tunnusluvuista.
Päätösesitys (tp): annetaan tiedoksi
Päätös: Merkattiin tiedoksi

103§
Muut asiat
103.1 Perintä (liite8)
Päätösesitys (tp): esittää kirkkoneuvostolle, että Eurajoen seurakunta tekee
sopimuksen nimetyn perintätoimiston kanssa
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
103.2 Eurajoen kirkon kunnostuksen suunnittelu / seuranta (liite18)
Päätösesitys (tp): annetaan tiedoksi
Päätös: Merkattiin tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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104§
Ilmoitusasiat
104.1. Turun AHK pöytäkirjanote 9/2022 / 236§, Hanna Kärmerannan osaaikaisuus (liite 9)
104.2. Turun AHK pöytäkirjanote 9/2022 / 237§, Ilona Koiviston
viranhoitomääräys (liite 10)
104.3 Selvitys sivutyöskentelystä Eurajoen Kristillisellä Opistolla (liite19)

105§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus (liite11)
Puheenjohtaja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

106§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Katri Sildén
sihteeri

______

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

Eurajoella 24.08.2022

Henrik Mäkilä

Eeva Nuurma

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 24.08.2022 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Eurajoen
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 25.08.- 09.09.2022.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

