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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 5/2019

Aika

Keskiviikko 30.10.2019klo 18.00

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Eurajoki

Jäsenet
paikalla

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

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, puheenjohtaja
varajäsen (Pämppi Saara)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Isokorpi Kristiina)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut
läsnä

Repo Samu
Sildén Katri

johtava kappalainen, vs. kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Isokorpi Kristiina
Östman Hanna
Pämppi Saara
Riihimäki Asko
Suoyrjö Irja

jäsen
varajäsen (Suoyrjö Irja)
jäsen
kirkkoherra
jäsen

57§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 178, jonka jälkeen johtava kappalainen
Samu Repo pitää alkuhartauden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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58§
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 23.10.2019.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 23.10 – 01.12.2019.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esteestä olivat ilmoittaneet Isokorpi Kristiina, Pämppi Saara ja Irja Suoyrjö sekä kirkkoherra
Asko Riihimäki.
Kristiina Isokorven tilalle kutsuttiin Jarmo Sallila, Tuuli Rintasen ja Tiina Jaakkolan ollessa
estyneitä. Saara Pämpin tilalle kutsuttiin Matti Luotola. Hanna Östman kutsuttiin Irja
Suoyrjön tilalle. 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.

59§
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 Mäkilä Henrik ja Mäkilä Veijo.
Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henrik Mäkilä ja Veijo Mäkilä.
Päätös: Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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60§
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

61§
Seurakuntakeskus Tapulin remontin kokonaiskustannukset
Todetaan seuraava taloudellinen tilannekatsaus:
Sadevesijärjestelmä, ulkotyöt

toimistojen työt

tot. 112.571,02 euroa

tot. 62.525,85 euroa

Kv 28.5.2019 / 38§ on päättänyt
varata ”määrärahan
sadevesijärjestelmän
saneeraukseen, rossipohjan
kunnostamiseen ja
rakennuttajakonsultin sekä
valvojan palkkioihin yhteensä 260
000 euroa. Päätös: Hyväksyttiin.
Kv 1.8.2019 / 52§ on päättänyt ”
Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että
seurakuntakeskus Tapulin
toimistotilojen saneeraukseen
varataan kuluvan vuoden
talousarvioon määräraha 250 000
euroa. Päätös: Hyväksyttiin.

tilatut työt, joita ei vielä laskutettu sekä tuleva urakka liittyen sisätilojen remonttiin:
ilmastointikanavien nuohous
lämmitysjärjestelmän
tasapainotus
sähkökaapeleiden vauriot
paloilmaisinlaitteiston
uusiminen
sisätilan remontti
YHTEENSÄ:

arvio 30.000eur + alv
arvio 5000eur+alv
+ purku + suunnittelu 1000eur
4000eur + alv
13500eur + alv

sis. desifiointi, joka jää pois

100.000eur+alv
~190.000euroa sis.alv

Tämän mukaan tehdyt päätökset riittävät Tapulin korjauksen kokonaisurakan loppuun
saattamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys: todetaan taloudellinen tilanne, annettu tiedoksi
Päätös: Todettiin

62§
Tuloveroprosentti vuodelle 2020
Kirkkoneuvosto 2.10.2019/178 §:
”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 19. päivään mennessä.
Eurajoen ja Luvian seurakuntien liitoksessa 1.1.2017 Eurajoen seurakunnan
tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,6 %. Vuosina 2018 ja 2019 tuloveroprosentti pidettiin
ennallaan.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vahvistaa tuloveroprosentiksi
1,60 % vuodelle 2020.
Päätös
_________________________________

Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vahvistaa tuloveroprosentiksi
1,60 % vuodelle 2020.
Päätös

Hyväksyttiin

63§
Talousasiantuntijan viran lakkauttaminen
Eurajoen seurakuntaan on perustettu talousasiantuntijan virka seurakuntaliitoksen
yhteydessä 1.1.2017.( KN 18.10.2016 § 76; KV 2.11.2016 § 25) Viralle on hyväksytty
johtosääntö, joka on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa (liite 18.10.2016 § 77)).
Talousasiantuntijan virkaan siirrettiin Luvian seurakunnan talouspäällikkö Kirsi Rantala.
Kirsi Rantala irtisanoutui talousasiantuntijan virasta 26.8.2019 tultuaan valituksi Nakkilan
seurakunnan talouspäällikön virkaan. Tämän johdosta talousasiantuntijan virka tuli
tarpeettomaksi ja se tulee lakkauttaa.
Lakkauttamispäätöksen tekee kirkkovaltuusto.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (pj): Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
lakkauttaa Eurajoen seurakunnan talousasiantuntijan viran 1.1.2020 alkaen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelu
________________________________
Päätösesitys (kn 02.10.2019/180§)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousasiantuntijan virka
lakkautetaan
Päätös

Hyväksyttiin

64§
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka
Toimistosihteeri Tarja Nurmio eläköityi 1.6.2019. Nurmion virkavapauksien ja lomien
aikana virkaa on hoitanut Hanna Välimaa 19.11.2018 alkaen. Hänen työsuhteensa on
määräaikainen ja päättyy 31.12.2019.
Aikanaan liitosneuvotteluissa sovittiin, että tarvittavia henkilöstösäästöjä haetaan niin, että
tukitoimien avoimeksi tulevia virkoja ja työsopimussuhteita ei täytetä.
Yhdellä kirkkoherranviraston toimistosihteerin työpanoksella on käytännössä mahdoton
tulla toimeen, kun palvelupisteitä on kaksi. Se joko vaatisi Luvian palvelupisteen
lakkauttamisen tai palvelun tason olennaisen heikentämisen molemmissa toimipisteissä.
Silloin kun virkoja on tullut seurakunnissa avoimiksi, ne usein on lakkautettu ja perustettu
tilalle työsopimussuhteita.

Päätösesitys (pj): Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
lakkauttaa Eurajoen seurakunnan kirkkoheranviraston toimistosihteerin viran.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelu.
________________________________
Päätösesitys (kn 02.10.2019/182§)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että toimistosihteerin virka
lakkautetaan
Päätös

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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65§
Kappalaisen viran lakkauttaminen
Eurajoen seurakunnassa on ollut kappalaisen virka ainakin vuodesta 1569. Ensimmäinen
tunnettu viranhaltija on ollut t Matz Olaui. Tuomiokapituli myönsi Eurajoen seurakunnalle
yhden vuoden aikaa päättää joko kappalaisen viran täyttämisestä tai lakkauttamisesta viran
tultua avoimeksi Tapani Erämajan jäätyä eläkkeelle.
Luvian seurakunnan liityttyä Eurajoen seurakuntaan pappisvirkojen määrä on vakiintunut
kolmeksi. Eurajoen seurakunnassa on noin 7600 jäsentä. Pappisliiton suositus
papinvirkojen määrästä seurakunnassa on 1 pappi / 2000 henkeä kohti. Mitään
seurakuntaa sitovaa lakiin kirjattua määräystä asiasta ei ole. (KL 6:1§: työnantajalla tulee
olla tehtäviensä hoitamista varten riittävä henkilöstö)
Seurakuntien jäsenmäärän ennustetaan tulevaisuudessa vähenevän sekä syntyvyyden
vähenemisen, muuttoliikkeen että kirkosta eroamisen vuoksi. Näin ollen ei ole realistista,
että pappisvirkojen määrää lisättäisiin. Jäsenennusteen mukaan Eurajoen seurakuntaan
kuuluisi vuonna 2025 6750 henkeä. Tulevaisuudessa Eurajoen seurakunta toimii papiston
osalta virkarakenteella kirkkoherra, johtava kappalainen-seurakuntapastori.
Kappalaisen viran lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto. Päätöstä ei enää tarvitse
alistaa tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
Päätösesitys (pj): Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Eurajoen
kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Eurajoen seurakunnan kappalaisen viran. Päätös
lähetetään tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.
Päätös: hyväksyttiin
________________________
Päätösesitys: (Kn 14.10. §196)
Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Eurajoen kirkkovaltuustolle, että se
lakkauttaa Eurajoen seurakunnan kappalaisen viran. Päätös lähetetään tiedoksi Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.
Päätös

Hyväksyttiin

66§
Muut asiat
Ei muita asioita

67§
Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuuston seuraava kokous joulukuussa, päivämäärää ei sovittu.
Kirkkoneuvoston seuraava kokous marraskuun lopulla, päivämäärää ei sovittuna.

68§
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 1 mukaisen valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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69§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

KIRKKOVALTUUSTO

Seppo Lempainen
puheenjohtaja

Katri Sildén
sihteeri

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

Eurajoella 1.11.2019

Henrik Mäkilä

Veijo Mäkilä

Pöytäkirjan nähtävillä olo

KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 4.11.- 4.12.2019 aukioloaikoina
ma – to klo 10.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
23.10 – 04.12.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

