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PÖYTÄKIRJA 9/2021

EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Aika

Torstai 16.12.2021 klo 17.00

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2, Eurajoki

Asialista
157 §
158 §
159 §
160 §
161 §
162 §
163 §
164 §
165 §
166 §

Jäsenet
läsnä

Poissa

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Suorituslisä
kanttori Maria Verrosen virkavapausanomus
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouksen päätös

Tuija Kruus
Harri Lehtinen
Auli Lanki
Henrik Mäkilä
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Hanna Suominen
Kristiina Isokorpi

vs. kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Irja Suoyrjö

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Katri Sildén
Seppo Lempainen
Jarmo Sallila

talouspäällikkö, sihteeri
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
jäsen

157§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin Kauneimmista
joululauluista laulun numero 1.

158§
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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 8
jäsentä läsnä oleviksi.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätösesitys (pj) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esityksen mukaisesti

159§
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Hanna Suominen ja Kristiina Isokorpi.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan Eurajoen kirkkoherran virastolla heti kokouksen jälkeen.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna Suominen ja Kristiina Isokorpi.
Päätös

Esityksen mukaisesti

160§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen sihteeriksi on kutsuttu toimistosihteeri Hanna Välimaa, talouspäällikkö
Katri Sildénin ollessa estyneenä.
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Esityksen mukaisesti

161§

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Suorituslisä
Eurajoen seurakunnassa on otettu käyttöön suorituslisäjärjestelmä. Järjestelmän tarkoitus
on palkita työntekijä hyvästä työsuorituksesta niin, että se näkyy palkassa.
Kehityskeskustelut on käyty työntekijöiden kanssa.
Arviointi tulee tehdä yhteismitallisesti ja siinä on otettava huomioon KirVESTES 26 § 5
momentissa sanottu tasapuolisen kohtelun vaatimus eri henkilöstöryhmiä ja työntekijöitä
arvioitaessa. Kirkkoherra ja talouspäällikkö vastaavat siitä, että arviointi on tapahtunut
tasapuolisesti.
“Suorituslisän maksaminen
Suorituslisä on määräaikainen. Sitä maksetaan työntekijälle arviointijaksoa seuraavan
kalenterivuoden ajan kuukausittain.
Suorituslisä on varsinaista palkkaa ja otetaan huomioon lomapalkassa ja lomarahassa.
(Varsi-nainen palkka, ks. KirVESTES 12 §)
Suorituslisäpäätös on KirVESTES:n soveltamista, eikä näin ollen
muutoksenhakukelpoinen päätös. Itse päätöksestä ei myöskään voida käydä paikallis- ja
keskusneuvotteluita. Paikallis- ja keskusneuvotteluita voidaan käydä suorituslisän
periaatteiden KirVESTES:n mukaisuudesta, jolloin on yksilöitävä, mistä
sopimusmääräyksestä ja millä perusteella erimielisyys on olemassa
Suorituslisään käytettävät varat
Suorituslisään käytettävät varat hyväksytään vuosittain osana budjetin vahvistamista.”
(Hyväksytty KN 19.12.2018/158§)
Kirkkoherran ja talouspäällikön tekemät arvioinnit kootaan yhteen ja niitä verrataan
toisiinsa. Henkilöarvioihin perustuvat suoristuslisän saajat kerrotaan kokouksessa. (ei
julkinen).
Päätösesitys (pj): hyväksytään esitys
Päätös:

Esityksen mukaisesti

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

162§
Kanttori Maria Verrosen virkavapausanomus
Tultuaan valituksi toiseen virkaan Maria Verronen anoo virkavapautta koeajaksi 1.1.30.6.2022. Eurajoen seurakunnassa on ollut tapana myöntää vastaavassa tilanteessa
aikaisemminkin virkavapauksia, joten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi näin toimitaan
nytkin (liite 1).
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Päätösesitys: myönnetään anomuksen mukaisesti
Päätös:

Esityksen mukaisesti

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

163§
Muut asiat

Ei muita asioita

164§
Ilmoitusasiat
164.1 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 42§- (kokouksessa nähtävillä)
164.2. Kirkkoherran päätösluettelo 25.11.-16.12.202 (kokouksessa nähtävillä)
164.3. Papiston työ ja vapaa-aikasuunnitelma 1.10.2021-30.4.2021, (liite 2a). Sekä siihen
liittyvä lakimiesasessorin viranhaltijapäätös 19.10.2021 Ala-Satakunnan rovastikunnan
papiston vapsuun (liite 2b).
164.4. Tiedoksi uusi kapituliin lähtevä papiston vapaa-aikasuunnitelma (liite 3).
164.5. Eurajoen seurakunnan somestrategia. Vs.kirkkoherra Tuija Kruusin kirjoittama,
osana kirkon johtamiskoulutusta. Liitetään myöhemmin päivitettynä osaksi seurakunnan
viestintästrategiaa (liite 4).
164.6. Kirkkoherra Asko Riihimäki palaa töihin 2.1.2022.
164.7. Talousraportti, tulostettu Kipasta 15.1.2021. Jaetaan kokouksessa liitteenä.
164.8. Talouspäällikkö on lähettänyt sähköpostitse seurakunnan tulokseen marraskuun
loppuun liittyvät liitteet: Sitovuustaso_hallinto_112021, Sitovuustaso_hautatoimi_112021,
Sitovuustaso_kiinteistötoimi_112021, Sitovuustaso_seurakunnallinen elämä_112021,
tulos 112021. Seurakuntatason tulos näyttää tällä hetkellä selvästi odotettua ja
ennustettua paremmalta, kirkollisverotuottoja on kertynyt ennakoitua enemmän.
Toisaalta joulukuu tilitys tulee olemaan matalampi, koska veronpalautukset vaikuttavat
myös kirkollisverojen lopputulemaan.
164.9. Lakimiesasessorin viranhaltijapäätös 13.12.2021 koskien Eurajoen seurakunnan
papiston vapaa-aikasuunnitelman muutosta 1.11.2021 - 30.4.2022. Jaetaan kokouksessa.
164.10. Lakimiesasessorin viranhaltijapäätös 13.12.2021 koskien kirkkoherra Asko
Riihimäen vuosiloman muutosta joulukuussa 2021 jaetaan kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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164.11. Lakimiesasessorin 13.12.2021 allekirjoittama vapaa-aikasuunnitelma.
Päätösesitys (pj): merkitään tiedoksi
Päätös:

Esityksen mukaisesti

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

165§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaisen valitusosoituksen.

166§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38.
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KIRKKONEUVOSTO

Tuija Kruus
vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Hanna Välimaa
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 16.12.2021

Hanna Suominen

Kristiina Isokorpi

Pöytäkirjan nähtävillä olo
KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 17.12.2021-30.12.2022
aukioloaikoina ma – to klo 10.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
17.12.2021-30.12.2022.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

