-1EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Aika

torstaina 1.2.2018 klo 18:00 – 20:20.

Paikka

seurakuntakeskus Tapulin sali

Jäsenet

Riihimäki Asko
Kristiina Isokorpi
Jouni Laaksonen
Auli Lanki
Harri Lehtinen
Olavi Nummi
Henrik Mäkilä
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Maarit Hollmén
Kalevi Känä

Poissa

Seppo Lempainen, varapuheenjohtaja, Jenni Korkeakoski, jäsen, Jarmo Sallila, jäsen ja
Samu Repo, johtava kappalainen, Luvian kappeliseurakunta.

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
varajäsen (Jenni Korkeakoski), sihteeri 27 §: käsittelyn ajan
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Seppo Lempainen)
jäsen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, sihteeri, poissa 27 §:n käsittelyn ajan
klo 19:40 -19:50

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 388. Kirkkoherra Asko Riihimäki piti
alkuhartauden.

2 § 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 kirjeellä 24.1.2018.
Todettiin ylle merkityt kahdeksan (8) jäsentä läsnä oleviksi.
Päätösesitys (pj): Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Olavi Nummi ja Eeva Nuurma.
Päätösesitys (pj): Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Olavi Nummi
ja Eeva Nuurma.
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Olavi
Nummi ja Eeva Nuurma.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-24 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (pj): Kokouskutsun asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi,
sillä muutoksella, että asialistan 17 § jää kokonaan pois ja asialistaan hyväksytään
seuraavat lisäykset:
26 § Talouspäällikkö Kalevi Känä virkavapausanomus ajalle 1.3.2018 – 28.2.2019.
27 § Talouspäällikön viransijaisen nimeäminen ja virkavapauden myöntäminen
talousasiantuntijalle
28 § Taloustoimiston toimistosihteerin määräaikaisen työsuhteen perustaminen ja
haettavaksi julistaminen.
Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

5 § Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston kokouksen 12.12.2017 päätösten täytäntöönpano.
Kirkkolaki 10:1§
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkolaki 10:6§ 1.mom. Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
Kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen
viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösesitys (pj): Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 12.12.2017
päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole
muutoin lainvastaisia. Kiinnitän huomiota siihen, että kirkkovaltuuston hyväksymässä
talousarviossa ei ole vyörytyksiä.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - täytäntöönpano.

6 § Arkistosäännön hyväksyminen
Mailis Preede on suorittanut Eurajoen seurakunnan kirkonarkiston tarkastamisen,
seulonnan ja arkiston saattamisen ajan tasalle. Hän on myös laatinut arkistosäännön
(liite), joka tulee saattaa kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Päätösesitys (pj): Koska arkistosääntö on vielä keskeneräinen ja sen yhteydessä tulisi
hyväksyä myös arkistonmuodostussuunnitelma, merkitään arkistosääntöluonnos tässä
kokouksessa tiedoksi ja se tulee myöhemmin uudestaan kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-37 § Suntion vakituisen työsuhteen täyttäminen
Kirkkoneuvosto 29.11.2017:
184 § Suntion toimen avoimeksi julistaminen
Kirkkoneuvosto julistaa suntion toimen avoimeksi 18.12.2017 alkaen.
Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa –lehdessä, Länsi-Suomessa, Satakunnan Kansassa,
työvoimatoimiston nettisivuilla, kirkon sisäisellä avoimet työpaikat –sivustolla, omilla
kotisivuilla ja Facebookissa. Toimen haku päättyy 8.1.2018 klo 15.00.
Toimi täytetään 1.2.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Kirkkoneuvosto tulee valita haastatteluryhmä.
Päätösesitys (khra): Haastatteluryhmään valitaan kirkkoherra Asko Riihimäki,
talouspäällikkö Kalevi Känä, talousasiantuntija Kirsi Rantala, kirkkoneuvoston jäsen
Kristiina Isokorpi ja kirkkoneuvoston varajäsen Jouni Laaksonen.
Päätös: Hyväksyttiin.

Hakuilmoitus oli julkaistuna oikotie.fi ja mol.fi –sivustoilla 15.12.2017 – 8.1.2018.
Sanomalehdissä Satakunnan Kansa ja Länsi-Suomi julkaistiin pikkuilmoitus
sunnuntaina 31.12.2017.
Määräaikaan mennessä tuli 12 hakemusta (liite).
Haastatteluun 15.1.2018 kutsuttiin Kai Tomberg, Risto Talvio, Afferina Kettunen,
Hannele Jasu ja Jukka Lampela. Kai Tomberg ilmoitti juuri ennen haastattelua, ettei ole
enää kiinnostunut ko. tehtävästä.
Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää Hannele Jasua valittavaksi.
Päätösesitys (tp): Kirkkoneuvosto päättää valita vahtimestari Hannele Jasun suntion
vakituiseen työsuhteeseen 1.2.2018 alkaen.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

8 § Vahtimestarin vakituisen työsuhteen täyttäminen.
Mikäli Hannele Jasu valitaan suntion työsuhteeseen, jää vahtimestarin työsuhde
avoimeksi. Suntion haastatteluryhmä päätti esittää, että Afferina Kettunen voitaisiin
suostumuksellaan valita vahtimestarin työsuhteeseen.
Talouspäällikkö oli yhteydessä Kettuseen, joka ei ollut kiinnostunut vahtimestarin
tehtävästä.
Päätösesitys (tp): Vahtimestarin vakituinen työsuhde jätetään toistaiseksi täyttämättä
ja valtuutetaan talouspäällikkö järjestämään vahtimestarin tehtävien hoitamisen
tilapäisjärjestelyin.
Talouspäällikkö oli ennen kokousta tiedustellut suntion tehtävää hakeneen Lenitta
Heikkilän kiinnostusta vahtimestarin tehtävään. Vastaus oli ollut myönteinen.
Talouspäällikkö teki kokouksessa uuden päätösesityksen
Päätösesitys (tp): Kirkkoneuvosto päättää valita Lenitta Heikkilän vahtimestarin
vakituiseen työsuhteeseen 1.3.2018 alkaen. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden
koeaikaa.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-49 § Vuoden 2018 hakkuut ja puutavaran ostotarjoukset.
Vuodelle 2018 laaditun toimintasuunnitelman (liite) mukaan tehdään uudistushakkuita
6,6 ha:n alalla Luvian Kirkonmetsässä. Puutavaraa on arvioitu kertyvän yhteensä 1320
m³, josta tukin osuus 534 m³. Koska puun kysyntä ja hinta ovat hyvällä tasolla,
kannattaa hakkuut tehdä jo kevättalvella. Liitteinä ovat vertailu ja tarjoukset
pystykaupasta.
Harvennushakkuita on suunniteltu tehtävän 8,40 ha:n alalla Eurajoen partiomajan
lohkolla. Hakkuut suorittaa Metsänhoitoyhdistys Lounametsä, joka myy kertyneen
puutavaran omalla yhteismyyntihinnoittelulla.
Päätösesitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy yllä selostetut hakkuut vuodelle 2018 ja
hyväksyy Luvian Saha Oy:n tarjouksen uudistushakkuiden puutavarasta.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

10 § Kappeliseurakunnan kolehdit 1.1.-30.6.2018
Liitteenä suunnitelma.
Kappelineuvosto oli hyväksynyt kolehtisuunnitelman 31.1.2018.
Päätösesitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman
1.1.- 30.6.2018 liitteen mukaan.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

11 § Kiinteistö Oy Muovisadon yhtiökokouksen pöytäkirja ja tilinpäätös 2016.
Liite.
Päätösesitys (tp): Merkitään kirkkoneuvostolle tietoon saatetuksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto.

12 § Eurajoen kirkon urkuhanke – julkisivu- ja rakennuspiirustusten hyväksyminen.
Liitteinä ovat urkurakentamon pohja- ja julkisivupiirustukset, arkkitehdin
rakennuspiirustukset ja toimenpiteet urkuparven rakenteisiin sekä Museoviraston
lausunto. Museoviraston lausunnon johdosta kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti
Pihkalalta on varmistettu, että suunnitelmia ei tarvitse alistaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-5(12 § Eurajoen kirkon urkuhanke – julkisivu- ja rakennuspiirustusten hyväksyminen.)
Urkutoimikunta on 24.1.2018 käsitellyt suunnitelmat ja päättänyt esittää ne
kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi.
Päätösesitys (tp): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
Eurajoen kirkon urkujen julkisivupiirustukset sekä urkuparvea koskevat
rakennuspiirustukset. Urkutoimikunta valtuutetaan hyväksymään museoviraston
lausunnossakin mainittuja ja myöhemmissä väritutkimuksissa mahdollisesti esiin
tulevia muutoksia suunnitelmiin. Edelleen urkutoimikunta valtuutetaan toimimaan
urkuhankkeessa rakennuttajan edustajana (rakennustoimikuntana) ja hyväksymään
hankkeeseen liittyvät yksityiskohtaiset suunnitelmat ja työselitykset sekä teettämään
määrärahojen puitteissa hankkeeseen liittyvät liitännäistyöt ja valitsemaan sivuurakoitsijat niitä toteuttamaan.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.

13 § Eurajoen kirkon urkuhanke - rakennusavustuksen hakeminen kirkkohallitukselta.
Liitteenä on kirkkohallituksen yleiskirje 25/2015, jossa on tietoa rakennusavustuksista.
Liitteenä on avustushakemuslomake esitäytettynä.
Koska hanke on jo aloitettu, pitää selvittää vielä, mitkä hakemuksen liitteet ovat
tarpeellisia. Kustannusarvion loppusummana voitaneen pitää vuoden 2018 talousarvion
investointiosassa olevaa kustannusarviota 820.000, johon laaditaan erittely
Eurajoen seurakunnalla on käytössä kirkkohallituksen kiinteistönhallintajärjestelmä.
Luviallakin kohderekisteri on otettu käyttöön, mutta kiinteistöjen tietoja ei ole sinne
tallennettu. Luvian kiinteistöt syötetään Eurajoen kohderekisteriin ennen
avustushakemuksen lähettämistä.
Päätösesitys (tp): Kirkkoneuvosto päättää hakea kirkkohallitukselta rakennusavustusta
enimmäismääräisenä Eurajoen kirkon uusien urkujen rakentamiseen.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

14 § Kirkkokuorojen toiminnan ja talouden siirtyminen seurakunnalle.
Eurajoen ja Luvian kirkkokuorojen yhdistykset ovat lakkauttaneet itsensä alkuvuonna
2017 tehtyjen suunnitelmien mukaan. Näin ollen ne eivät enää ole itsenäisiä
taloudellisia yksiköitä.
Päätösesitys (tp): Kirkkokuorojen taloutta 1.1.2018 alkaen hoidetaan osana Eurajoen
seurakunnan musiikkityötä ja määrärahat kuorojen toimintaan määräytyvät vuoden
2018 talousarvioon avustuksiksi merkityn suuruisina. Seurakunta liittyy
Kirkkomusiikkiliiton jäseneksi. Jäsenmaksu on 0,05 e seurakunnan jäseneltä ~390 e.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Jonkinlainen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-615 § Seurakuntatilojen vuokrat ja maksut 2018
Valmistelija: talousasiantuntija
Vuoden 2018 hinnastosta on jäänyt pois Kuivalahden rukoushuoneen koko talon
tilavuokrat.
Pääosin seurakuntatilojen vuokrat ja maksut vuonna 2018 pidettiin vuoden 2017
tasolla. Muutoksia tehtiin kastetilaisuuksien kohdalla siten, että tilavuokria ei peritä
myöskään seurakuntatalojen koko salin käytöstä.
Kuivalahden rukoushuoneen koko talon vuokra oman seurakunnan jäseniltä olisi
60 euroa ja muilta 78 euroa, kastetilaisuuksissa koko talo olisi ilmainen.
Päätösesitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy hinnastoon tehdyn täydennyksen
Kuivalahden rukoushuoneen osalta.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Jonkinlainen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

16 § Talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 muutos
Valmistelija: talousasiantuntija
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2017/58§ Eurajoen seurakunnan
talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 – 2020.
Hautatoimen kohdassa (s. 42) siunauskappelit olivat virheellisesti edellisen
talousarvion pohjalta hautatoimen pääluokassa. Muutos kirkkovaltuuston kokoukseen
mennessä ei ollut mahdollinen. Korjaus päätettiin tehdä tämän vuoden alussa.
Siunauskappelien määrärahat vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosien 2019 – 2020 tulo
ja menoarviot on kirjattu kiinteistötoimeen. Siunauskappelien vertailutiedot ovat
neljännessä pääluokassa.
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa kohdassa kustannuspaikat sivulla seitsemän on
siunauskappelit siirretty kiinteistötoimen alle.
Sivunumerointi siirtyy tuloslaskelmaosasta alkaen, johtuen siunauskappelien
siirrosta 5 pl:aan.
Muuta korjattavaa:
Talousarvion liitteessä kohta 7.1. Henkilöstö puuttui lähetyssihteeri Maarit Lehdon
nimi. Osa-aikaisten työntekijöiden osa-aikaprosentit on tässä lisätty. Korjaus olisi
luontevaa tehdä tässä yhteydessä.
Korjattu talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 on liitteenä.
Päätösesitys (tp): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden
2018 talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2018 – 2020 tehdyt
teknisluonteiset muutokset. Lisäksi talousarvioon on sisäisinä erinä lisätty
kiinteistötoimen kustannusten kohdentaminen varsinaisen toiminnan tehtäväalueille
sekä hallinnon ja keskusrahastomaksujen kustannusten vyörytys varsinaisen toiminnan
tehtäväalueille.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-717 § Harkinnanvaraisen palkanosan käyttö
KirVesTes:n 26 § mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa euromääräistä
harkinnanvaraista palkanosaa (hava) työsuorituksen perusteella siten kuin työnantaja on
päättänyt palkanosan perusteista ja palkanosaan osoitettavista varoista.
Eurajoen seurakunnassa hava otettiin käyttöön 1.4.2011 alkaen siten, että 9 kk:n
seurantajaksolle asetettujen tavoitteiden toteuduttua havaa on voitu maksaa
erinomaisesta suoriutumisesta 5 % ja hyvästä suoriutumisesta 2,5 % peruspalkasta.
Hava-prosessi ei ole ollut aktiivisessa käytössä muutamaan vuoteen. Luvian
lakkautetussa seurakunnassa hava ei ollut käytössä.
Joulun alla Kirkon Työmarkkinalaitos (Kit) oli yhteydessä Eurajoen seurakunnan
palkka-asiamieheen (tal.pääll.) ja kysyi, mitä Eurajoen seurakunta aikoo tehdä kun
palkansaajajärjestö Juko on ollut yhteydessä KiT:een siitä johtuen, että Eurajoen
seurakunnassa kohdellaan työntekijöitä epätasa-arvoisesti, kun hava koskee vain osaa
henkilöstöstä. Jukon toive oli, että asia laitettaisiin seurakunnassa kuntoon vuoden 2018
kuluessa.
Päätösesitys (tp): Harkinnanvarainen palkanosa ja siihen liittyvä arviointi otetaan
uudelleen aktiiviseen käyttöön vuoden 2018 kuluessa kirkkoneuvoston 29.11.2010
päättämien periaatteiden mukaisesti.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – täytäntöönpano.

18 § Perhetyöntekijä Eija Helanderin työnkuva
Perhetyöntekijä sijoitettiin seurakuntaliitoksen yhteydessä varhaiskasvatuksen tiimiin
lähiesimiehenään varhaiskasvatuksen ohjaaja. Perhetyöntekijän viikkotuntimäärä on
pieni, mistä syystä ylityötä on kertynyt paljon. Leirityön tunnit esimerkiksi vievät
kokonaisen työviikon tunnit. Perhetyöntekijällä on kasvatustyön lisäksi aikuis- ja
diakoniatyötä. Käytyjen keskustelujen perusteella on ilmeistä, että työaika riittäisi
paremmin, jos perhetyöntekijä siirrettäisiin pois varhaiskasvatuksen tiimistä ja
sijoitettaisiin esimerkiksi diakonia- tai aikuistyöhön. Se selkiyttäisi työnkuvaa.
Lähiesimieheksi tulisi johtava kappalainen.
Päätösesitys (pj): Perhetyöntekijä siirtyy diakonia- ja aikuistyön tiimiin ja hänen
lähiesimiehenään toimii johtava kappalainen.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Merkittävä.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-819 § Vs. talouspäällikkö Kirsi Rantalan tuntikirjanpito
Talousasiantuntija Kirsi Rantala on lähettänyt kirkkoneuvostolle tiedoksi hänen
tuntikirjanpitonsa talouspäällikön viransijaisuuden ajalta 1.6.- 6.12.2017.
Kirkkoherra Asko Riihimäki on hyväksynyt tuntikirjaukset sijaisuuden ajalta
toimiessaan vs. talouspäällikön esimiehenä. Lisäksi hän on hyväksynyt lisätöiden
pitämisen vapaana ajalla 21. -29.12.2017.
Lisätöitä on ollut viransijaisuuden alussa 16 t 7 min. Vuodelle 2018 siirtyy pidettäväksi
vapaana 19 t 48 min.
Päätösesitys (pj): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto.

20 § Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset esiteltiin kokouksessa.
Päätösesitys (pj): Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto.

21 § Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset esiteltiin kokouksessa.
Päätösesitys (tp): Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – täytäntöönpano.

22 § Eurajoen kirkon vanhojen urkujen dokumentointi ja luovutus Jämsän kristillisen
opiston urkurakennuskurssille
Päätösesitys (pj): Urkutoimikunnan valmistelun mukaan esitetään kirkkoneuvostolle
vanhojen urkujen luovutusta Jämsän kristillisen opiston urkurakennuskurssille urkujen
purkamista vastaan, sillä edellytyksellä, että vanhoista uruista käytetään joitakin
äänikertoja uusiin urkuihin. (Ainakin Gedacktpommer 16’) Pyydetään myös heitä
dokumentoimaan vanhat urut. Urkujen luovuttaminen ehdotetaan kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-923 § Sijaissoittimen hankkiminen Eurajoen kirkon urkujen uusimisen johdosta.
Eurajoen kirkon nykyisten urkujen purkaminen alkaa toukokuun 2018 alussa.
Uudet urut valmistuvat kevät/kesä 2020. Kirkko on käytössä nykyisten urkujen
purkamisen, fasadin entistämisen ja uusien urkujen asentamisen ajan. Tarvitaan
sijaissoitin.
Kanttori Maria Verronen on pyytänyt tarjoukset Laatusoitin Oy:ltä ja Haapajärven
soitinpisteestä. Urkutoimikunta on käsitellyt tarjoukset.
Päätösesitys (tp): Urkutoimikunnan valmistelun mukaan esitetään neuvostolle
hankittavaksi Laatusoitin Oy:n tarjoamia Sonus 40 –urkuja. Kokonaiskustannus
kaiuttimineen 9750 euroa (sis.alv). Soitin sijoitetaan myöhemmin Irjanteen
siunauskappeliin. Määräraha esitetään myöhemmin lisätalousarviossa
kirkkovaltuustolle.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

24 § Arkkitehtitoimisto Timo Tuomolan ky sopimus
Liitteenä
Päätösesitys (tp): Sopimus urkuhankkeen arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto
Timo Tuomola Ky:n kanssa esitetään neuvostolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

25 § Ilmoitusasiat
1. Alustava tilinpäätös 2017: Tuloslaskelma tiliryhmän tarkkuudella ilman
vyörytyksiä.
2. Kappelineuvoston pöytäkirja 31.1.2018.
3. Kirkkohallituksen virastokollegio on 25.1.2018 myöntänyt Luvian seurakunnalle
Kipa-avustuken vuodelta 2017. Avustus maksetaan Eurajoen seurakunnalle.
Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan.

Talouspäällikkö Kalevi Känä poistui kokouksesta 27 §:n käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi Jouni
Laaksonen.
26 § Talouspäällikkö Kalevi Känä virkavapausanomus ajalle 1.3.2018 – 28.2.2019.
Talouspäällikkö Kalevi Känä ano virkavapautta ajalle 1.3.2018 – 28.2.2019 toisen
tehtävän hoitamista varten. Liitteenä on anomus 25.1.2018.
Päätösesitys (pj): Kirkkoneuvosto päättää myöntää Kalevi Känälle virkavapautta
talouspäällikön virasta ajalle 1.3.2018 – 28.2.2019.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-1027 Talouspäällikön viransijaisen nimeäminen ja virkavapauden myöntäminen
talousasiantuntijalle
Kirkkoneuvosto on päättänyt tämän kokouksen edellisessä pykälässä myöntää
talouspäällikkö Kalevi Känälle virkavapautta 1.3.2018.- 28.2.2019.
Päätösesitys (pj):
1. Talousasiantuntija Kirsi Rantala nimetään talouspäällikön viransijaiseksi ajalle
1.3.2018 - 28.2.2019 virkapaikkana seurakuntakeskus Tapuli.
2. Myönnetään Kirsi Rantalalle virkavapaus talousasiantuntijan virasta ajalle
1.3.2018 - 28.2.2019.
3. Talousasiantuntijan viran tehtäviä hoidetaan viransijaisuuden ajan
tilapäisjärjestelyin.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

28 § Taloustoimiston toimistosihteerin määräaikaisen työsuhteen perustaminen ja haettavaksi
julistaminen.
Päätösesitys (pj): Kirkkoneuvosto päättää, että taloustoimistoon palkataan
määräaikainen työsuhteinen toimistosihteeri talouspäällikön virkavapauden ajaksi
1.3.2018 – 28.2.2019. Työsuhde julistetaan haettavaksi oheisella ilmoituksella
sivustoilla mol.fi ja oikotie.fi. Hakijoiden haastattelun hoitavat talousasiantuntija ja
kirkkoherra.
Valtuutetaan kirkkoherra valitsemaan toimistosihteeri koko vuoden ajaksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen sillä lisäyksellä, että myös
talouspäällikkö osallistuu haastatteluihin.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

29 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen valitusosoituksen.

30 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20. Veisattiin virsi 563.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-11KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kalevi Känä
sihteeri

Jouni Laaksonen
sihteeri 27 §:n ajan

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 5.2.2018

Olavi Nummi

Eeva Nuurma

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 1.2.2018 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 8. – 22.2.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

