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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 6/2019

Aika

Torstai 12.12.2019 klo 18.00

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Eurajoki

Jäsenet
paikalla

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

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, puheenjohtaja
varajäsen (Jalonen Marja)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut

Riihimäki Asko
Sildén Katri

kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Antti Timo
Jalonen Marja
Erja Uusi-Uola

jäsen
jäsen
varajäsen (Timo Antti)

70§
Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 13, jonka jälkeen Asko
Riihimäki piti alkuhartauden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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71§
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 5.12.2019.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 5.12 – 12.12.2019.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esteestä olivat ilmoittaneet Jalonen Marja ja Antti Timo.
Marja Jalosen tilalle kutsuttiin Matti Luotola. Timo Antin tilalle kutsuttiin Erja Uusi-Uola.
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.

72§
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 Nordling Niina ja Nummi Olavi.
Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niina Nordling ja Olavi Nummi.
Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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73§
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

74§
Kirkkoneuvoston ohjesääntö (liite1)
Kirkkoneuvosto 26.11.2019 / 220§:
Kirkkohallitus on hyväksynyt uudet malliohjesäännöt vanhentuneiden tilalle. Ne ovat
kirkkohallituksen yleiskirjeessä 12/2019 Uuden kirkkolain ja järjestyksen voimaantulo
1.1.2020 edellyttää kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämistä. Kirkkoneuvoston
ohjesäännön hyväksyy kirkkovaltuusto ja se on alistettava tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.
Päätösesitys: kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kirkkoneuvoston
ohjesäännön ja alistaa sen edelleen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin
___________________________________________________________________
Päätösesitys : hyväksytään kirkkoneuvoston ohjesääntö ja lähetetään sen edelleen Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi
Päätös: Hyväksyttiin

75§
Kirkkovaltuuston työjärjestys (liite 2)
Kirkkoneuvosto 26.11.2019 / 221§:
Kirkkohallitus on julkaissut uuden kirkkovaltuuston työjärjestyksen mallipohjan. Siinä on
otettu huomioon uusi 1.1.2020 voimaan tuleva kirkkolaki ja kirkkojärjestys.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy itselleen
työjärjestyksen.
Päätös: Hyväksyttiin
___________________________________________________________________
Päätösesitys: hyväksytään uusi työjärjestys
Päätös: Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

4
76§
Mari Leppäsen ja Matti Mäkisen sähköposti 13.11.2019 (liite 3)
Kirkkoneuvosto 26.11.2019 / 222§:
”Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 2016 joulukuussa rakennemuutoksiin liittyvän
hallinnollisen ohjeistuksen. Se on ennen muuta suunnattu tuomiokapituleille ohjeistukseksi
seurakuntarakenteiden muutostilanteihin. Ohjeistuksessa määriteltiin myös
tuomiokapituleille puuttumiskynnykset. Puuttumiskynnyksellä tarkoitetaan seurakunnan
toimintaan, hallintoon tai talouteen liittyviä seikkoja, joiden esiintyessä tuomiokapitulin tulee
ottaa vastuuta seurakuntien tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisten yhteistyö- tai
rakennemuutosprosessien vireille saattamisesta.
Olemme nyt saaneet kirkkohallitukselta puuttumiskynnysanalyysin vuodelta 2018. Viime
vuoden tilinpäätöksen pohjalta teidän seurakunta ylittää maksuvalmiuden heikkenemisen
osalta (yli 20%) tuomiokapitulille asetetun puuttumiskynnyksen.
Pyydämme, että selvitätte itsellenne, luottamuselimissä ja meille, mistä on kyse. Talouden
tunnuslukujen heikentyminen ei suinkaan aina tarkoita rakennemuutosta, mutta tärkeää on,
että muutoksen syyt ja vaikutukset ovat selvillä. Ohessa liitteenä on konsulttikäyttöön tehty
talouden taulukko, jonka pyydämme, että täytätte ja lähetätte myös meille.”
Päätösesitys: Seurakunnan luottamuselimet ovat tiedostaneet taloudellisen tilanteen
heikkenemisen. Keskustellaan puuttumiskynnysanalyysin tiedoista ja todetaan
tuomiokapitulille, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty ja mitä vielä tullaan tekemään.
Urkuprojektiin saatiin avustusta 2019. Seurakuntien yhdistäminen on tuonut haasteita ja
yhtenäisiä toimintatapoja määritellään edelleen. Seuraavia toimenpiteitä tehty: Luvian
seurakuntakeskuksen alakerran ulosvuokrauksesta on neuvottelut menossa. Leasinglaitteiden sopimuksia tarkistettu. Tulosraportointia on kehitetty, ja tulostietoisuutta lisätty.
Henkilökuntaa tiedotetaan tarkemmin tilanteesta.
__________________________________________________________________
Päätösesitys: Seurakunnan luottamuselimet ovat tiedostaneet taloudellisen tilanteen
heikkenemisen. Keskustellaan puuttumiskynnysanalyysin tiedoista
Päätös: Hyväksyttiin

77§
Talousarvio 2020 (liite 4)
Talousarviossa 2020 käyttötalouden toimintatuottoja on arvioitu kertyvän 242 360 euroa.
Lukuun ei sisälly viime vuotiseen tapaan kiinteän käyttöomaisuuden tai vastaavan
myynnistä aiheutuvaa myyntivoittoa.
Toimintakuluihin on arvioitu 2 387 714 euroa. Toimintakate ennen poistoja ja sisäisiä eriä
on 1 679 355 euroa. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 1 860 993 euroa. Valtionrahoitusta
on arvioitu maksettavan 181 332 euroa ja verotuskuluja aiheutuvan 24 480 euroa.
Kirkon keskusrahastomaksuihin varataan 165 700 euroa. Rahoitustuotot ja –kulut ovat
yhteensä 1 200 euroa positiivinen.
Vuosikate on 174 990 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 201 930
euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Koska vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja, on vuoden 2020 aikana
laadittava talouden tasapainotuksen suunnitelma.
Tilikauden 2019 tulokseksi arvioitu alijäämä on 93 000 euroa, talousarvioon 2020 on
arvioitu kokonaisuudessaan alijäämää noin 26 939 euroa. Investoinnit vuonna 2020 ovat
osalta 185 000 euroa. Seurakuntakeskus Tapulin kustannukset jakaantuvat kolmelle
vuodelle.
Talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2022 on liitteenä.
Päätösesitys (tp): pienennetään Luodon Leirikeskuksen varattua kalusterahaa. Muilta osin
hyväksytään talousarvio vuodelle 2020, taloussuunnittelu vuosille 2021-2022, lähetetään
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
Päätös: Hyväksyttiin
_____________________________________________________________________
Päätösesitys (Kn 26.11.2019 / 224§): Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020,
taloussuunnittelu vuosille 2021-2022
Päätös: Hyväksyttiin

78§
Muut asiat
78.1. seurakuntapastorin haku
Kirkkoneuvosto esittää Tuomiokapitulille, että se antaisi virkamääräyksen
Hanna Kärmerannalle.
78.2. kanttorin virkavapaan viransijainen
Pekka Jokitalo on valittu kanttorin viransijaiseksi.
79§
Ilmoitusasiat
Ei muita asioita
80§
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

81§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo19.45

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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KIRKKOVALTUUSTO

Seppo Lempainen
puheenjohtaja

Katri Sildén
sihteeri

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

Eurajoella 16.12.2019

Olavi Nummi

Niina Nordling

Pöytäkirjan nähtävillä olo

KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 16.12.2019- 04.01.2020 aukioloaikoina
ma – to klo 10.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
05.12.2019 – 04.1.2020.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

