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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 5/2020

Aika

keskiviikko 04.11.2020 klo 18.00

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Eurajoki

Jäsenet
paikalla

Antti Timo
Aro-Heinilä Tuomo
Isokorpi Kristiina
Jalonen Jouko
Jalonen Marja
Karhu Saara
Kotilehto Uolevi
Laaksonen Jouni
Lanki Auli
Lempainen Seppo
Mäkilä Henrik
Nummi Olavi
Nuurma Eeva
Pämppi Virpi
Rauvola Timo
Rintanen Tuuli
Seppä Anna-Liisa
Suominen Hanna
Suoyrjö Irja
Tuominen Hanna
Tuominen Mikko
Uusi-Uola Erja
Valtonen Matti

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Lehtinen Harri)
jäsen
jäsen, puheenjohtaja
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Mäkilä Veijo)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Nordling Niina)
jäsen

Muut

Riihimäki Asko
Sildén Katri

kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri

Estyneet

Lehtinen Harri
Mäkilä Veijo
Nordling Niina
Repo Samu

jäsen
jäsen
jäsen
johtava kappalainen

43§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra Asko Riihimäki piti alkuhartauden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

2
44§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8:5 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 22.10.2020.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 21.10 – 20.11.2020.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esteestä olivat ilmoittaneet Lehtinen Harri, Mäkilä Veijo sekä Nordling Niina.
Harri Lehtisen tilalle kutsuttiin Jouni Laaksonen (Matti Luotolan ollessa estynyt
osallistumaan), Veijo Mäkilän tilalle kutsuttiin Tuuli Rintanen sekä Niina Nordlingin tilalle
kutsuttiin Erja Uusi-Uola.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja
todetaan varajäsenten paikallaolo.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

45§
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. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Seuraavana vuorossa ovat Suominen Hanna ja Suoyrjö Irja.

Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suominen Hanna ja Suoyrjö Irja.
Päätös

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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46§
Työjärjestyksen hyväksyminen
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkovaltuuston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin

47§
Kirkollisveroprosentti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Kn 14.10.2020 / 128§)
Kirkkolain 15 luku 2 § mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan,
seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuusto vuosittain hyväksymän talousarvion
mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle marraskuun 18. päivään mennessä.
Eurajoen ja Luvian seurakuntien liitoksessa 1.1.2017 Eurajoen seurakunnan
tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,6 %. Vuosina 2018-2020 tuloveroprosentti on pidetty
ennallaan.
Päätösesitys (pj): Eurajoen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentti
säilytetään 1,6%
Päätös:

Hyväksyttiin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,60 % vuodelle 2021.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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48§
Talouden tasapainottamissuunnitelma (liite1)
Päätösesitys (tp)
Päätös

Annetaan tiedoksi

Annettiin tiedoksi

49§
Tulos vuoden alusta 30.9.2020 (liite2)
Tilikauden vaihteessa Kirkkohallitus / Kipa toteutti tilikarttamuutoksen, joka hankaloittaa
jonkin verran vuosien vertailtavuutta.
Kuluvalla tilikaudella myyntituottoja on kirjattu 2,6teur, joka on 5,6teur edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaa nähden vähemmän. Maksutuottoja on kertynyt vuoden alusta
43,8teur (2019: 35,8teur): tässä haudan lunastusmaksuja ja hautauspalvelumaksuja on
toteutunut edellisvuotta selvästi enemmän.
Vuokratuottoja on kertynyt 26,5teur (39,1tuer) – tässä covid19 -viruksen aiheuttama tilanne
on lamauttanut tilojen vuokraamista.
Metsätalouden tuottoja on kirjattu 26,6teur syyskuun loppuun ja edelleen lokakuussa
toteutui kauden päämyynti Luvian sahalle.
Kolehteja on kertynyt vuoden alusta 2,4teur (11,2teur). 2019 sisälsi saadun avustuksen
Luvian kirkon väriselvityksen toteuttamiseen. Tukia ja avustuksia on kirjattu kuluvana
tilikautena 2,7teur joka on diakoniatyön saamia avustuksia (4,3teur).
Toiminnan tuotoissa 2019 on tonttimyynti 151teur, tilikautena 2020 vastaavaa erää ei ole
toteutunut.
Henkilöstökuluja on kirjattu tilikauden alusta 866,8teur, joka on edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan nähden 117,5teur vähemmän. Kuluvähennykseen vaikuttaa
henkilöstön lomautukset, lomarahojen vaihto vapaiksi, kausityöntekijöitä palkattiin
vähemmän edellisiä vuosia verraten, vapautuvia virka/työsuhdepaikkoja ei ole täytetty
suoraan vaan ollaan tehty sisäisesti töiden uudelleen järjestelyitä.
Palveluiden ostoja on toteutunut vuoden alusta 280,8teur (283,4teur). Summa sisältää
jonkin verran esim. leirikeskuksen laajahkoja kunnossapitomaalauksia .
Vuokrakuluja on kirjattu tilikauden alusta 13,3teur (42,2teur) – kulusäästö selittyy viime
vuoden väistötiloilla. Seurakuntakeskus Tapulin tiloihin päästiin muuttamaan takaisin
tammikuussa 2020.
Ostoja syyskuun loppuun on toteutunut 152,7teur (204,0teur), joka on 51,3teur edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähemmän. Tähän vaikuttaa myös covid19 viruksen aiheuttama toimintojen väliaikainen supistuminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Annetut avustukset syyskuun loppuun on 52,1teur (43,4teur) – kasvua ei kuitenkaan ole
tässä määrin, vaan oikaisu kirjataan lokakuun kirjauksissa.
Toimintakatteeksi on muodostunut syyskuun loppuun 1.299.271,52 joka on viime vuoden
vastaan ajankohtaan nähden +30,9teur.
Kirkollisverotuottoja on kertynyt vuoden alusta 1413,7teur (1399,6teur), kasvua 14teur.
Kirkon eläkerahastomaksun väheneminen selittyy v.2019 liikamaksusta joka palautui
alkuvuodesta 2020.
Tilikauden tulos näyttää alijäämää 6,2teur (2019 alijäämää 86,6teur). Vuoden takaista
tulosta parantaa tonttimyynti 151teur – jos tuo myyntitulos eliminoidaan tulosten
vertailemiseksi niin 2019 alijäämä olisi 237,6teur. Tilikauden 2020 tulos arvioidaan jäävän
ylijäämäiseksi.
Tilikauden 2019 lopussa aktivoitiin Tapulin ulkoalueiden saneeraus. Tilikauden 2020
loppuun mennessä aktivoidaan Tapulin toimisto-osien investointi, urkuinvestointi sekä
mahdollisesti Luvian seurakuntakeskuksen saneerauskulut. Näiden osalta poistot tulevat
kasvamaan vuositasolla noin 25teur.

Päätösesitys (tp)
Päätös

Annetaan tiedoksi

Annettiin tiedoksi

50§
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö kaudelle 2021-2022 (liite3)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kn 14.10.2020 / 135§
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Eurajoen seurakunnan luottamushenkilöiden
palkkiosäännön vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Palkkiosääntö
kattaa vuodet 2019-2020. Palkkiosääntö on liitteenä.
Kirkkoneuvosto käsittelee palkkiosääntöä kokouksessaan.

Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi luottamushenkilöiden palkkioista
valtuustokauden vuosille 2021 – 2022.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (kn 14.10.2020/135§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä luottamushenkilöiden
palkkiosäännön ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022
Päätös

Kristiina Isokorpi esitti palkkioista luopumisesta, perusteluna mm. henkilöstön
sopeuttamistoimet ja säästötoimenpiteet. Esitystä kannatti Hanna Suominen,
Tuuli Rintanen, Jouko Jalonen.
Matti Valtonen esitti, että pidettäisiin voimassa nykyinen palkkiosääntö, jonka
osalta jokainen voi tehdä henkilökohtaisesti päätöksen luopuuko palkkioista, vai
lunastaako ne. Tätä ehdotusta kannatti Tuomo Aro-Heinilä.
Tuuli Rintanen esitti, että luovuttaisiin palkkioista mutta maksettaisiin
matkakulut osallistumisista.
Jouko Jalonen esitti, että kirkkovaltuuston tulee saada yksi yhteinen päätös
asialle.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Palkkiosäännöstä kaudelle 2021-2022 äänestettiin:
JAA
14 ääntä
palkkioiden maksamisen puolesta (sisältää
henkilökohtaisen valinnan), kattaa myös matkakulut
EI
9 ääntä
palkkioista luopumisen kannalla
Talouspäällikkö valmistelee lomakkeen, jolla voi ilmaista henkilökohtaisen
kannan palkkioiden maksuun tilikausittain.

Päätös

kirkkovaltuusto hyväksyi palkkiosäännön kaudelle 2021-2022.

51§
Muut asiat
51.1 Aluekeskusrekisteriin liittyminen – tilannekatsaus
Kirkkoherra esitteli aluekeskusrekisteriin liittyvän aineiston sekä aikataulun.
Eurajoen seurakunta liittyy aluekeskusrekisteriin 1.5.2021 alkaen.

52§
Ilmoitusasiat
52.1. Tammikuussa suoritetaan järjestäytyminen kaudelle 2021-2022.
Kirkkoneuvosto sekä kirkkoneuvoston alla toimivat eri työryhmät. Kirkkoherra
muistutti ryhmien jäsenten tasa-arvolain mukaisista sukupuolikiintiöistä. Asia ei
toteudu nyt kaikkien ryhmien osalta.

53§
Valitusosoitus (liite4)
Puheenjohtaja antoi liitteen 4 mukaisen valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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54§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo19.47

KIRKKOVALTUUSTO

Seppo Lempainen
puheenjohtaja

Katri Sildén
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 05.11.2020

Hanna Suominen

Irja Suoyrjö

Pöytäkirjan nähtävillä olo
KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 06.11.- 21.11.2020 aukioloaikoina
ma – to klo 10.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
22.10.- 21.11.2020.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

