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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 3/2020

Aika

torstai 11.6.2020 klo 18.00

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Eurajoki

Jäsenet
läsnä

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

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, puheenjohtaja
jäsen
jäsen, etänä
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen, etänä
jäsen, etänä
jäsen
jäsen
jäsen, etänä
jäsen
jäsen, etänä
jäsen, etänä
varajäsen (Antti Timo)
jäsen

Muut

Sildén Katri
Samu Repo

talouspäällikkö, sihteeri
johtava kappalainen

Estyneet

Antti Timo
Nordling Niina
Riihimäki Asko

jäsen
jäsen
kirkkoherra

20§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtava kappalainen Samu Repo piti alkuhartauden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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21§
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 2.6.2020.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 2.6 – 26.6.2020.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esteestä olivat ilmoittaneet Antti Timo sekä kirkkoherra Asko Riihimäki.
Timo Antin tilalle kutsuttiin Erja Uusi-Uola (Matti Luotolan ollessa estynyt osallistumaan).
Samu Repo oli Asko Riihimäen tilalla.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja
todetaan varajäsenten paikallaolo. Paikalla 23 valtuutetusta 22.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

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

Hyväksyttiin.

22§
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 Pämppi Saara ja Pämppi Virpi.
Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pämppi Saara ja Pämppi Virpi.
Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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23§
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

24§
Kirkkovaltuuston jäsenten vetoomus Luvian kirkon sisätilojen kunnostamisesta
(liite 1)
____________________________________________________________________
(Kn 25.2.2020 / 19§)
Kirkkovaltuuston jäsenten, Uolevi Kotilehdon ja Matti Valtosen vetoomus Luvian kirkon sisätilojen
kunnostamisesta. Päivätty Luvialla 30.01.2020.
Erillinen liite
Päätösesitys (tp)
Esitetään että humanististen tieteiden kandidaatti (kulttuurihistoria, uskontotiede,
museologia, arkeologia, kansatiede) Essi Hautala, joka on nyt palkattu inventoimaan
sakraali-irtaimistoa Basis-rekisteriin, nimettäisiin tutkimaan vaihtoehtoisia
tutkimusmenetelmiä, niiden tekijöitä sekä keräämään kustannuksia, sekä
kartoittamaan eri avustusmahdollisuuksia.
Todettiin yhteisesti, että vetoomuksen asiaa pidetään tärkeänä. Sovittiin että pidetään
Luvian kirkon sisätilojen kunnostamista vireillä.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Valitusosoitus; ei valitusoikeutta -valmistelu

__________________________________________________________________
Päätösesitys (Kn):
Kirkkoneuvosto esittää, että humanististen tieteiden kandidaatti
(kulttuurihistoria, uskontotiede, museologia, arkeologia, kansantiede) Essi
Hautala, joka on nyt palkattu inventoimaan sakraali-irtaimistoa Basis-rekisteriin,
nimettäisiin tutkimaan vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä, niiden tekijöitä sekä
keräämään kustannuksia, sekä kartoittamaan eri avustusmahdollisuuksia.
Todettiin yhteisesti, että vetoomuksen asiaa pidetään tärkeänä. Sovittiin että
pidetään Luvian kirkon sisätilojen kunnostamista vireillä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös

Tehdään selvitystyö vaihtoehdoista, miten projektia voitaisiin alkaa edistämään.
Keskustellaan myös Museoviraston kanssa oppilastyövaihtoehdosta. Kootaan
kustannukset eri vaihtoehtoisista etenemistavoista. Asia käsitellään uudelleen
syksyn kokouksessa. Edetään asiassa positiivisella otteella.

25§
Toiminnan ja talouden näkymiä
liite 2
_________________________________________________________________________
Kn 26.5.2020 / 73§
Toiminnan ja talouden näkymiä
Käydään läpi kuluvan ja tulevan vuoden toiminnan ja talouden näkymiä.

Vuoden 2021 talousarvion laadinnanohjeet
Koronavirus tulee iskemään lujaa Suomen talouteen ja valtionvarainministeriön arvio on, että talous
tulee supistumaan 5,5% vuonna 2020. Ennusteessa oletetaan, että rajoittavat toimenpiteet kestävät
3 kuukautta ja tämän jälkeen kasvu elpyy ja BKT.n arvioidaan kasvavan 1,3% vuosina 2021 ja
2022.
Julkisen talouden alijäämä ja velka kääntyvät nopeaan kasvuun vuonna 2020 samaisen ennusteen
mukaan. Näkyvissä oleva muu talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa
ennalleen ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä lähivuosina.
Kirkollisverotuksen perustana on verotettavat tulot, jotka määräytyvät samoin perustein kuin
kunnallisverotuksessa. Kirkkohallitus on viimeisessä tiedotteessaan arvioinut, että
kirkollisverokertymä tulee alenemaan 5% edelliseen vuoteen nähden vuositasolla. Eurajoen
seurakunnan osalta tämä tarkoittaisi n. 90.000euroa vähennystä verokertymään.
Toisaalta seurakunnalla on mittavia hankkeita kesken, jotka ovat vaikuttaneet ja edelleen tulevat
vaikuttamaan maksuvalmiuteen heikentävästi: Eurajoen kirkon urkuhanke on edelleen kesken, ja
viimeiset maksuerät tulevat suoritettaviksi kesän aikana. Urku-urakan arvioitu valmistuminen on
30.6.2020. Urkuhankkeeseen on saatu Kirkkohallitukselta avustusta, jota maksetaan toteutuneiden
kustannusten mukaisesti. Ensimmäinen avustussumma maksettiin seurakunnalle syksyllä 2019.
Seurakuntakeskus Tapulin saneerauksesta on noin 50% suunnitellusta saatu tehtyä. Loppuja
osioita on sovittu toteutettaviksi seuraavien kolmen vuoden aikana. Näiden kustannusarvio on noin
550.000euroa, alv0%. Luvian seurakuntakeskuksen osalta kohdattiin myös ongelmia; sisä- ja
ulkotöiden ensimmäinen kustannusarvio on 180.000euroa, johon on tehty myös päätös hakea
luottoa varmistamaan maksuvalmius. Seurakuntakeskus Tapulin osalta myönnettiin 104.069euroa
avustusta Kirkon keskusrahastosta. Luvian seurakuntakeskuksen saneerauksen
kokonaiskustannukset ovat tiedossa vuoden loppuun mennessä, jolloin uusien avustusten hakuaika
on käsillä.
Kiinteistöstrategian laadinta on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Muita investointeja
ja korjaushankkeita käydään läpi kiinteistöstrategian laadinnan yhteydessä.
Kiinteistökulujen osuus kokonaiskuluista on n. 20%.
Kuluvana vuonna seurakunta aloitti yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut henkilöstön
kanssa. Vuosittainen kokonaiskustannussäästö, jota haetaan, on 125.000euroa. Seurakunnan
kulurakenteessa henkilöstökulujen osuus on 70%, vuosittaiset henkilökulut ovat 1,25Meuroa.
Henkilöstöä on kuultu kulusäästöjen osalta ja myös näitä ajatuksia mahdollisuuksien mukaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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huomioidaan tulevan talousarvion teon yhteydessä. Henkilöstöstrategia tulee saada valmiiksi
kuluvan vuoden aikana niin ikään antamaan runkoa talousarvion laadintaan.
Kirkolla ei ole tässä kohtaa voimassaolevaa virka- ja työehtosopimusta vaan neuvottelut ovat
edelleen käynnissä. Ennuste siitä, tuleeko jotain palkkojen tarkistuksia, on haastavaa. Vuoden
2020 alussa tuli voimaan määräaikainen suorituslisä, joka on noin 1,1% peruspalkkojen määrästä.
Lisäksi uutena eränä palkkoihin tuli järjestelyerä, jota voidaan käyttää kirkon yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden
henkilökohtaiseen palkanosaan (suorituslisään) tai tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistuksiin tai
molempiin 1.1.2020 lukien.
Erää ei voi käyttää
• kirkkoherranviran haltijan eikä virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta solmitun
sopimuksen (KirVESTES liite 6) mukaisten talous- ja henkilöstöhallinnon ns.
työnantajaviranhaltijoiden palkkauksen tarkistamiseen,
• tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkoihin,
• nuorten ja oppisopimuskoulutuksessa olevien työntekijöiden palkkausta koskevan
työehtosopimuksen (KirVESTES liite 5) mukaisiin palkkoihin,
• kertapalkkioihin (KirVESTES 40 §).
Järjestelyerä 0,6 % päätettiin käyttää jokaisen työntekijän tehtäväkohtaisen palkanosan
tarkistukseen.
Tilastojen valossa syntyvyys seurakunnan alueella on laskenut vuosittain selvästi, joka tulee
vaikuttamaan myös päiväkerho- ja muuhun toimintaan.
Talousarvio 2021 tultaneen laatimaan pääosin ajatuksella, että nykyisistä kuluista tulee vähentää
10%, jotta saamme katettu niin kirkollisverokertymän aiheuttaman loven kuin muitakin muutoksia
vuoden 2019 tilinpäätöksen kuin vuoden 2020 talousarvioon nähden.

Talousarvio
Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ulkoinen / nettomenot.
Investointien sitovuustaso on kohdekohtainen.
Kirkkovaltuusto päättää määrärahanmuutoksista.
Pääluokissa 1, 2, 4 ja 5 sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso ulkoinen /
nettomenot.
Toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat arvioitavissa olevia. Toiminnan tavoitteille
arvioidaan niihin tarvittavat määrärahat.
Toimintayksiköiden ja työntekijöiden määrärahat ovat sitovia (nettomeno) tehtäväalue tasolla.
Kirkkoneuvosto voi myöntää ylitysoikeuden pääluokkien sisällä.
Kaikessa toiminnassa tulee etsiä säästöjä ja toteuttaa toimintaa mahdollisimman
kustannustehokkaasti.
Kirkkovaltuuston hyväksymä Eurajoen seurakunnan strategia vuoteen 2025 on otettu käyttöön.
Strategian suuntaviivoja noudatetaan vuoden 2021 toiminnan ja talouden suunnittelussa.
Taloustyöryhmän tulee laatia talouden tasapainottamissuunnitelma siten, että vuosikate kattaisi
pitkällä aikavälillä perustoiminnan kannattavuuden sekä tarvittavat investoinnit.
Alustava karkea arvio vuodelle 2021 liitteenä (liite2).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätösesitys (tp)
Asia merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

_________________________________________________________________________
Päätösesitys (kn 26.5.2020/73§)
Asia merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

26§
Talousarvion toteutuminen 30.4.2020
liitteet 3-4
__________________________________________________________________
Kn 26.5.2020 / 74§
Talousarvion toteutuminen 30.4.2020
Tuloslaskelman toteutumisvertailu ajalta 1.1.- 30.4.2020.
Tuloslaskelman toteutumisvertailu on liitteenä. Liitteet 3 ja 4
Päätösesitys (tp)
Asia merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi

__________________________________________________________________
Päätösesitys (kn 26.5.2020/74§)
Asia merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

27§
Investointivaraus
___________________________________________________________________________
Kn 26.5.2020 / 75§
Investointivaraus (pohjaa: Investointivarauslaki (1094/1978)
Investointivarauksen on saanut aikanaan tehdä liiketoimintaa harjoittava verovelvollinen. Lain
mukaan tilikaudelta 1991 sai tehdä viimeisen investointivarauksen, ja lain voimassaolo päättyi
tämän jälkeen. Tehdyt investointivaraukset tuli purkaa vuoden 1993 loppuun mennessä. Tuolloin
todettiin, että aikaraami on ollut liian tiukka, ja siirtymäsäännös astui voimaan vuoden 1993 aikana.
Investointivaraukset tuli muuttaa siirtymävarauksiksi ja purku tuli tehdä vuoden 1997 loppuun
mennessä.
Investointivarauksen tehneet verovelvollisen oli tehtävä erityiselle sulkutilille talletus Suomen
Pankkiin. Talletuksen osuus oli oltava 50% varauksen määrästä. Selvitystyö Suomen Pankin
suuntaan on aloitettu – oletus kuitenkin on, ettei tuollaista talletusta ole aikanaan tehty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

7
Seurakuntien osalta ei ole ollut kirjanpitovelvollisuutta eikä tilinpäätösvelvollisuutta 1990-luvulla,
vaan on ollut talousarvioseuranta. Vuonna 1999 kirkkojärjestyksen muuttuessa tuli suositus
noudattaa kirjanpitolakia, ja tehdä tilinpäätös. Tuolloin varaus on jo ”jäänyt” olemaan taseeseen.
Luvian seurakunta on pitänyt yllä investointivarausta, summa on vuosittain muuttunut, kun varausta
on käytetty ja tehty uutta varausta. Asia on käsitelty vuosittain kirkkovaltuuston kokouksessa, mutta
sinällään ei ole erillistä päätöstä vuodelta 1991 ko. summan käsittelystä. Tase-erittelyyn on kirjattu,
että summa on varattu Luvian kirkon kunnostamiseen.
Kirkkohallitus / Pasi Perander on linjannut seurakunnille eri varausten osalta käytäntöä.
Puhelinkeskustelu 25.5.2020 Perander/Sildén että varaus tulee nyt jo tulouttaa, varauksen
tekemisestä on likimain 30 vuotta. Aikanaan investointivarauksen käyttämiseen on tarvinnut hakea
käyttölupapäätöstä valtioneuvostolta, joka on määritellyt käyttöajanjakson, sekä käyttöluvan tai
käyttövelvollisuuden. Kuitenkin on myös säädetty, että investointivaraus saadaan käyttää viiden
vuoden kuluttua edellisen käyttöajankohtajakson päättymisestä.
Seurakunnan taseen keinotekoinen kasvattaminen on kirjanpitolainkin mukaan kiellettyä. Kyseinen
summa on 86.051,38 euroa. Tuloutettava summa parantaa tilikauden 2020 tulosta, mutta ei vaikuta
maksuvalmiuteen.
Kirkollisverokertymän aleneminen corona-viruksen takia on ennustettu olevan 5% vuoden aikana,
joka tarkoittaisi noin 80.000-90.000euroa.
Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kyseinen investointivaraus
tuloutetaan vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
valitusosoitus: ei valitusoikeutta - valmistelu

________________________________________________________________________
Merja Grandell / Suomen Pankki on vahvistanut, ettei investointivarausta vastaan ole tehty
talletusta sulkutilille. Talletusta on etsitty Luvian seurakunnan ja Eurajoen seurakunnan
tiedoin.
Päätösesitys: Investointivaraus tuloutetaan vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

28§
Luvian palvelupisteen toimistosihteerin työsuhde
___________________________________________________________________
Kn 26.05.2020 / 72§
Luvian palvelupisteen toimistosihteerin työsuhde
Eurajoen seurakunta liittyy 1.3.2021 Porin aluerekisterikeskuksen asiakkaaksi ja kirkonkirjojen
pitoon liittyvät tehtävät jäävät pois toimistosihteerien työstä. Liisa Kivekäs on hoitanut kanslistin ja
toimistosihteerin tehtävää pitkään ja ensimmäinen mahdollinen eläköitymisikä tulee täyteen
kesäkuussa 2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Aluerekisterin palvelujen osto merkitsee vuotuisesti noin 18000€ kulua. Tehtävien vähentyessä
toimistosihteerin työhön kuluva aika pienenee, mutta kustannukset luonnollisesti kasvavat.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan (KL 6:35§) työnantaja voi osa- aikaistaa virkasuhteen tietyin
ehdoin irtisanomisaikoja noudattaen. Työnantajan tulee kuulla työntekijää ensin. Työsopimuslain
9:11§ työnantaja voi muuttaa yksipuolisesti työsuhteen osa-aikaiseksi taloudellisin ja tuotannollisin
perustein irtisanomisaikaa noudattaen.
Kirkkovaltuusto on päättänyt toimistosihteerin työsopimuksesta aikanaan.
Päätösesitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Luvian toimistosihteerin
työsopimussuhde muutettaisiin osa-aikaiseksi (50%) 1.3. 2021 alkaen siihen asti, kunnes työntekijä
eläköityy.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
valitusosoitus: ei valitusoikeutta -valmistelu

______________________________________________________________________
Päätösesitys (Kn): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Luvian toimistosihteerin
työsopimussuhde muutettaisiin osa-aikaiseksi (50%) 1.3. 2021 alkaen siihen asti, kunnes
työntekijä eläköityy.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
valitusosoitus: valitusosoitus kirkkoneuvostolle

29§
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö / (Kn 25.3.2020 / 33§)
Liite5
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 28.5.2019 / 37§ Eurajoen seurakunnan
luottamushenkilöiden palkkiosäännön vuosille 2019-2020.
_________________________________________________________________________

37 § / Kn 28.5.2019
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Kirkkoneuvosto 15.5.2019/79§:
Kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 14.3.2019/23§ kirkkoneuvoston esityksen
Luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi.
Kirkkovaltuusto päätti palauttaa palkkiosäännön kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi.
Kirkkovaltuusto 14.3.2019/23§:
”Päätösesitys (kn 20.2.2019/38§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi luottamushenkilöiden palkkioista
valtuustokaudelle 2019 – 2022.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkovaltuusto keskusteli kirkkoneuvoston esityksestä poistaa kokouspalkkiot kaudelle 2019 –
2022, palkkiosääntöehdotuksessa maksettavaksi tulisi ainoastaan kilometrikorvaukset.
Kirkkovaltuuston mielestä kokouspalkkioiden poistaminen koko valtuustokaudelle on liian pitkä aika.
Kokous palkkiot tulisi poistaa ja palkkiosääntö tehdä vuosille 2019 – 2020.
Puheenjohtajille tulisi maksaa vuosipalkkio.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja esitti vastaehdotuksen
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen
valmisteltavaksi. Valmistelussa huomioidaan kirkkovaltuuston keskustelussa esille
tulleet asiat.
Päätös

Palkkiosääntö palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi.”

Liitteenä luottamushenkilöiden palkkiosääntöluonnos, jossa on huomioitu kirkkovaltuuston
keskustelussa esille tulleet asiat. Liite 1.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi luottamushenkilöiden palkkioista ajalle
2019 – 2020.
Päätös:
Kirkkoneuvostossa tehtiin kaksi vastaehdotusta:
Kirkkoneuvoston jäsen Virpi Pämppi teki vastaehdotuksen, että kokouspalkkiot ajalle 1.1.2019 –
31.12.2020 maksetaan samansuuruisina, kuin edellisellä vaalikaudella.
Jäsenet, jotka haluavat luopua kokouspalkkiosta, antavat kirjallisen ilmoituksen palkanlaskentaan.
Kirkkoneuvoston jäsen Harri Lehtinen teki vastaehdotuksen, että palkkioita ei makseta ajalla
1.1.2019 – 31.12.2020.
Puheenjohtaja totesi, koska on tehty kaksi vastaehdotusta, jotka poikkeavat päätösesityksestä,
suoritetaan äänestys.
Vs. talouspäällikön päätösesitystä ei kannatettu. Virpi Pämpin ehdotus sai viisi (5) ääntä ja Harri
Lehtisen ehdotus sai neljä (4) ääntä.
Päätös

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä luottamushenkilöiden
palkkiosäännön ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020, jossa kokouspalkkiot ovat saman
suuruiset kuin edellisellä vaalikaudella.
Palkkiosääntö on liitteenä. Liite 2.

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

____________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kv 28.5.2019 / 37§
Päätösesitys (kn 15.5.2019/79§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä luottamushenkilöiden
palkkiosäännön ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020, jossa kokouspalkkiot ovat saman
suuruiset kuin edellisellä vaalikaudella.
Päätös
Kirkkovaltuuston jäsen Harri Lehtinen teki vastaehdotuksen, että palkkioita ei makseta ajalla
1.1.2019 – 31.12.2020. Harri Lehtisen vastaehdotusta kannatti Kristiina Isokorpi.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee kannanoton
kirkkoneuvoston esitykseen.
Suoritettiin äänestys.
”Jaa” ääniä annettiin 12 kappaletta ja ”ei” ääniä yhdeksän (9), tyhjää äänesti yksi (1).
Puheenjohtaja totesi päätöksen
Hyväksytään luottamushenkilöiden palkkiosääntö ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020, jossa
kokouspalkkiot ovat saman suuruiset kuin edellisellä vaalikaudella.

______________________________________________________________________

Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja esittää kokouspalkkiosta luopumista v. 2020
vedoten seurakunnan taloudellisesti haasteelliseen tilanteeseen.
Koska kirkkoneuvoston jäsen voi halutessaan vaatia jonkin asian käsittelyä kirkkoneuvostossa ja
koska asia on sen laatuinen, että se koskee vain luottamushenkilöitä, kirkkoherra jäävää itsensä
tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kokousta johtaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja tämän pykälän
ajan.
Henrik Mäkilä muistutti, että muiden työmuotojen luottamushenkilöt eivät pääse vaikuttamaan
päätöksentekoon, ja nyt kuitenkin heille on luvattu palkkiot vuoden 2020 loppuun. Hän muistutti
myös, että jokainen voi itse luopua palkkioista halutessaan.
Hanna Suominen pohti sitä, lähteekö kukaan kirkolliseen luottamustoimeen palkkioiden takia.
Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto päättäkööt palkkioiden maksusta
vuoden 2020 osalta.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta, valmistelu

_________________________________________________________________________

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto päättää palkkioiden
maksusta vuoden 2020 osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkovaltuuston jäsen Harri Lehtinen esitti, ettei palkkioita makseta ajalla 1.1.2020 –
31.12.2020. Harri Lehtisen ehdotusta kannatti Kristiina Isokorpi, Jouko Jalonen, Hanna
Suominen, Hanna Tuominen. Perusteena seurakunnan taloudellinen tilanne, joka johtanut
edelleen henkilökunnan lomautuspäätöksiin sekä työsuhteiden muuttamisiin.
Kirkkovaltuuston jäsen Henrik Mäkilä teki vastaehdotuksen, että jokainen pohtii palkkioista
luopumisesta henkilökohtaisesti, ja ilmoittaa taloustoimistoon päätöksensä. Henrik Mäkelän
ehdotusta kannatti Seppo Lempainen, Tuomo Aro-Heinilä, Saara Pämppi.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" (palkkioista luopuminen
yhteispäätöksellä) tai "ei" (palkkioista ei luovuta yhteispäätöksellä vaan henkilökohtaisella
päätöksellä) ilmaisee kannanoton kirkkoneuvoston esitykseen.
Suoritettiin äänestys.
”Jaa” ääniä annettiin yhdeksän (9) kappaletta ja ”ei” ääniä kolmetoista (13) kappaletta.

Päätös: Talouspäällikkö laatii lomakkeen ja lähettää sen edelleen jokaiselle palkkioihin
oikeutetulle. Jokainen ottaa palkkioiden osalta kantaa henkilökohtaisesti ja palauttaa
allekirjoitetun lomakkeen talouspäällikölle.

30§
Muut asiat
Ei muita asioita

31§
Ilmoitusasiat
31.1 Kirkon eläkerahaston maksu vuodelta 2019, palautus
Todettiin saatu palautus ylimaksusta, 18.469euroa. Kirjataan
vuodelle 2020.
31.2 Kiinteistöverot
31.2.1 anomus kiinteistöverosta vapauttamiseksi
Eurajoen kunnanhallitus ei myöntänyt vapautusta kiinteistöverosta
vuodelle 2020.
31.2.2 kiinteistöverojen tilanne tiedoksi
Kiinteistöverotiedoissa selvitettävää. Virheellisistä kiinteistöveroista
laitetaan verohallintoon oikaisupyyntö, kunhan kokonaisuus
saadaan selvitettyä.
31.3. Seurakuntakeskus Tapulin rakennusavustus
Kokonaisprojektille, jonka lopullinen kustannusarvio kohoaa
miljoonan euron tietämille, saatiin Kirkkohallituksen avustusta
104.000euroa. Maksu toteuman mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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32§
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 6 mukaisen valitusosoituksen

33§
Kokouksen päätös
Kokous päätettiin virteen 130
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo19.44

KIRKKOVALTUUSTO

Seppo Lempainen
puheenjohtaja

Katri Sildén
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 12.6.2020

Saara Pämppi

Virpi Pämppi

Pöytäkirjan nähtävillä olo
KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 15.6.- 30.6.2020 aukioloaikoina
ma – to klo 10.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
2.6.- 30.6.2020.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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