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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2019

Aika

Torstai 11.7.2019 klo 15.00 – 17.40

Paikka

Eurajoen kirkko
Sakasti

Jäsenet

Riihimäki Asko

kirkkoherra, puheenjohtaja,
sihteeri 136 § - 138 § käsittelyn ajan klo 16.00 – 16.20

Harri Lehtinen
Kristiina Isokorpi
Marja Jalonen
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Timo Rauvola
Jarmo Sallila
Matti Valtonen

varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen (Henrik Mäkilä)
jäsen
jäsen
varajäsen (Hanna Suominen)
jäsen
varajäsen (Auli Lanki)

Kirsi Rantala

vt. talouspäällikkö, sihteeri
poissa 136 § - 138 § käsittelyn ajan klo 16.00 – 16.20

Seppo Lempainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Muut
poissa

Poissa

poistui klo 16.21
138 § käsittelyn jälkeen

Olavi Nummi

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Samu Repo

johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

Henrik Mäkilä
Auli Lanki
Hanna Suominen

jäsen
jäsen
jäsen

130 §
Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 334, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi
kokouksen.
131 §
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 5.7.2019.
Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä jäsentä ja kolme
varajäsentä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

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

Hyväksyttiin.

132 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Eeva Nuurma ja Virpi Pämppi.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 17.7.2019 klo 9.00 – 12.00
Luvian toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva Nuurma ja Virpi Pämppi.
Päätös

Hyväksyttiin.

133 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslistaan tehdään seuraavat muutokset
135 Talouspäällikön valinta – asia pois
135 Talouspäällikön virkaan haastateltavien valinta
---------------------------------------------------------------------------------

146 Talouspäällikön ja kirkkoherran viranhaltijapäätökset
-------------------------------------------------------------------152 Määräraha seurakuntakeskus Tapulin toimistotilojen saneeraukseen
153 Ilmoitusasiat
154 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
155 Kokouksen päätös
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista sekä siihen tehdyt
lisäykset ja muutokset kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

134 §
Eurajoen seurakunnan talouspäällikön johtosääntö
Talouspäällikön johtosääntö on päivitetty vuonna 2011. Siihen on jäänyt 1 §:ään
vanhennut ja nykykäytännöstä poikkeava viranhaltijan valitseva taho, kirkkovaltuusto.
Samoin johtosäännön mukaan talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija,
josta käytännöstä on seurakunnan kirjanpidon ja palkanlaskennan siirryttyä Kirkon
palvelukeskuksen hoidettavaksi siirrytty pois. KIPA edellyttää, että kaikilla viranhaltijoilla ja
työntekijöillä olevan henkilöesimies. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys edellyttävät KJ6:14-30§§,
että kirkkovaltuusto valitsee ja ottaa kirkkoherran, milloin hänet valitaan välillisellä vaalilla,
kappalaisen ja lehtorin viran haltijan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Muutokset:
Päivitetään talouspäällikön johtosääntö ajan tasalle 1§ muutetaan kuulumaan:
”viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Talouspäällikön esimies on kirkkoherra.”
3 § kohdat 11 – 13, poistetaan taloudellinen jaosto, koska taloudellinen jaosto on
lakkautettu.
Päivitetty talouspäällikön johtosääntö on liitteenä. Liite 1.
Päätösesitys (khra)
Lähetetään päivitetty talouspäällikön johtosääntö kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

135 §
Talouspäällikön virkaan haastateltavien valinta
Talouspäällikön johtosäännön mukaan Eurajoen seurakunnassa on vakinainen
talouspäällikön virka. Talouspäälliköllä tulee olla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto,
ammattikorkeakoulututkinto tai vähintään opistoasteinen virkaan soveltuva tutkinto sekä
riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta.
Talouspäällikön tulee olla ev.lut kirkon jäsen.
Talouspäällikön virka on ollut julkisesti haettavana KirkkoHR:n Oikotien ja mol.fi sivustoilla
sekä Eurajoen seurakunnan nettisivuilla 5.7. 2019 klo 15.00. saakka. Määräaikaan
mennessä tuli 17 hakemusta.
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto valitsee Eurajoen seurakunnan talouspäällikön virkaan
haastateltavat.
Päätös

Haastateltavaksi valitaan Mikael Halleen Turengista, Jonna Huuhka
Eurajoelta, Henrik Mäkilä Eurajoelta, Jarkko Rintala Porista ja Katri Sildén
Ulvilasta. Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelut keskiviikkona 17.7.2019.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
136 §
Nuorisotyönohjaajan viransijaisen valinta
Enni Järvikankaalle on myönnetty virkavapautta Eurajoen seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virasta ajalle 1.9.2019-28.2.2020. Viransijaisuus on ollut haettavana
28.6.2019 KirkkoHR:n, Oikotien.fi ja mol.fi sivustoilla sekä seurakunnan omilla nettisivuilla.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat: Varpu Kivelä, Mikko Huuskonen, Jemina Kinisjärvi,
Sanna Laukkanen, Mirva Rostedt ja Esa Laitinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Haastatteluryhmä kirkkoherra, Ida Kaikkonen ja Henrik Mäkilä haastatteli, Varpu Kivelän,
Mikko Huuskosen ja Sanna Laukkasen.
Päätösesitys (khra)
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että se valitsee
nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi Varpu Kivelän ja varalle Sanna
Laukkasen. Keskeisenä perusteluna on Varpu Kivelän vakuuttava
esiintyminen haastattelussa, selkeä käsitys työn sisällöstä ja varmuus siitä,
että hän kykenee ottamaan sijaisuuden vastaan 1.9.2019.
Päätös

Nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi valitaan Varpu Kivelä ja varalle Sanna
Laukkanen.

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

137 §
Lastenohjaajan sijaisen valinta
Määräaikaan mennessä (28.6. klo 15.00) sijaisuutta haki yhteensä 9 hakijaa
Hakijoista kaksi on päteviä sijaisuuteen:
Haastatteluryhmä haastatteli hakijoista Virpi Kleemolan ja Inka Palviaisen.
Päätösesitys (khra)
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että lastenohjaajan sijaisuuteen
valitaan Virpi Kleemola, varalle Inka Palviainen. Perusteluna on Kleemolan
pidempi kokemus alalta, selkeä käsitys työtehtävistä sekä hyvät
vuorovaikutustaidot.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

138 §
Talousasiantuntija Kirsi Rantalan irtisanoutuminen
Talousasiantuntija Kirsi Rantala on lähettänyt kirkkoneuvostolle kirjeen: ”Irtisanoudun
Eurajoen seurakunnan talousasiantuntijan virasta 26.8.2019 alkaen, siirtyessäni toisen
seurakunnan palvelukseen. Eurajoella 24.6.2019 Kirsi Rantala.”
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto myöntää irtisanoutumisilmoituksen perusteella Kirsi
Rantalalle eron talousasiantuntijan virasta 26.8.2019 alkaen.
Päätös

Kirkkoneuvosto myönsi eron Kirsi Rantalalle talousasiantuntijan virasta
26.8.2019 alkaen. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Kirsi Rantalaa yhteistyöstä
ja toivottaa menestystä ja siunausta uudessa tehtävässä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
139 §
Talousarvion laadinnan ohjeet
Taloustyöryhmä käsitteli kokouksessaan talousarvion 2020 ja toiminta- ja
taloussuunnitelman laadinnan ohjeita.
Lisäksi talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 – 2022 laadinnassa
tullaan huomioimaan taloustyöryhmän suunnitelma talouden tasapainottamisohjelmaksi.
Talousarvion laadinnan ohjeet ovat liitteenä. Liite 2.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 –
2022 laadinnan ohjeita.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

140 §
Seurakunnan tilinkäyttöoikeuden muutokset
Tilinkäyttöoikeus seurakunnan pankkitileihin Länsi-Suomen Osuuspankissa ja Eurajoen
säästöpankissa on entisellä talouspäälliköllä Kalevi Känällä. Vt. talouspäällikkö Kirsi
Rantalalla on tilinkäyttöoikeus Länsi-Suomen Osuuspankissa, Eurajoen säästöpankissa ja
Nakkila-Luvian Osuuspankissa. Nakkila-Luvian Osuuspankin tileihin tilinkäyttöoikeus on
johtavalla kappalaisella Samu Revolla.
Henkilövaihdoksista johtuen tilinkäyttöoikeudet tulee päivittää.
Kalevi Känän palvelussuhde on päättynyt 30.6.2019 ja Kirsi Rantalan palvelussuhde
päättyy 25.8.2019.
Päätösesitys (khra)
1) Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Kalevi Känältä heti ja Kirsi Rantalalta
26.8.2019 alkaen.
2) Tilinkäyttöoikeus myönnetään Eurajoen seurakunnan pankkitileihin LänsiSuomen Osuuspankissa, Eurajoen säästöpankissa ja Osuuspankissa
talouspäällikölle ja kirkkoherra Asko Riihimäelle.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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141 §
Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
Kevan Julkisenalan työhyvinvointi vuonna 2018 -tutkimuksessa on tullut esille, että joka
kolmas kirkon alan työntekijöistä on kokenut epäasiallista kohtelua tai kiusaamista
esimiehen tai työtoverin taholta.
Hyvään käytökseen tulee sitoutua kaikilla työpaikoilla. Kirkon pääsopijapuolet on antanut
”suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäiseviksi toimenpiteiksi”.
Sitoumusta hyvään käytökseen sitoutumisesta ja toimintaohjetta ristiriitatilanteita varten on
valmisteltu yhteistyötoimikunnan kokouksessa 29.4.2019 ja työntekijäkokouksessa.8.5.2019.
Eurajoen seurakunnan sitoumus Hyvään käytökseen sitoutuminen. Liite 3.
Eurajoen seurakunnan Toimintaohje ristiriitatilanteita varten. Liite 4.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy Eurajoen seurakunnan sitoumuksen Hyvään
käytökseen sitoutuminen ja Eurajoen seurakunnan toimintaohjeen
ristiriitatilanteita varten.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
142 §
Varhaisentuen malli
Työnantajan vastuulla on toimintamalli ja ohjeistus kokonaisuus, jolla tuetaan työkykyä,
työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä toimintakulttuuria.
Keväällä 2018 on Eurajoen seurakunnassa käynnistetty varhaisen tuen mallin
päivittäminen.
Eurajoen seurakunnan varhaisentuen mallissa on käytetty pohjana tällä hetkellä voimassa
olevaa (entisen Luvian seurakunnan mallia).
Yhteistyötoimikunta käsitteli kokouksessaan 25.9.2018 Varpu-luonnoksen ja esitti omia
näkökulmia.
Vt. talouspäällikön laatima Eurajoen seurakunnan varhaisentuen malli on liitteenä. Liite 5.
Päätös varhaisentuen mallin hyväksymisestä tulee antaa tiedoksi Arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Eurajoen seurakunnan
varhaisentuen mallin.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
143 §
Tukiryhmien tehtävänkuvaus
Vt. talouspäällikkö on laatinut ehdotuksen tukiryhmien tehtävänkuvasta. Tukiryhmien
tehtävänkuvaus on liitteenä. Liite 6.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Eurajoen seurakunnan tukiryhmien
tehtävänkuvauksen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus - positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
144 §
Taloustyöryhmän tehtävänkuvaus
Vt. talouspäällikkö on laatinut ehdotuksen taloustyöryhmän tehtävänkuvasta.
Taloustyöryhmän tehtävänkuvaus on liitteenä. Liite 7.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Eurajoen seurakunnan
taloustyöryhmän tehtävänkuvauksen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
145 §
Kiinteistötyöryhmän tehtävänkuvaus
Vt. talouspäällikkö on laatinut ehdotuksen kiinteistötyöryhmän tehtävänkuvasta.
Kiinteistötyöryhmän tehtävänkuvaus on liitteenä. Liite 8.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Eurajoen seurakunnan
kiinteistötyöryhmän tehtävänkuvauksen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
146 §
Talouspäällikön ja kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Vs. talouspäällikön viranhaltijapäätökset 28.3.2019/14 § - 10.6.2019/22 ja vt.
talouspäällikön viranhaltijapäätös 10.7.2019/23§ annetaan tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 16 § - 25 §/2019 annetaan tiedoksi.
Päätösesitys (tp)
Talouspäällikön ja kirkkoherran viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

147 §
Seurakunnan yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat
Yhteistyötoimikunnan kokousten 21.1.2019 ja 29.4.2019 pöytäkirjat annetaan tiedoksi.
Päätösesitys (tp)
Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

148 §
Kiinteistötyöryhmän muistio
Kiinteistötyöryhmän kokouksen 13.6.2019 muistio annetaan tiedoksi.
Päätösesitys (tp)
Kiinteistötyöryhmän muistio merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

149 §
Talousarvion toteutuminen 30.6.2019
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu on liitteenä. Liite 9.
Päätösesitys (tp)
Tuloslaskelman toteutumisvertailu merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.

150 §
Suomen metsäkeskuksen suorittama tarkastus metsätilalla
Metsäkeskus on vastaanottanut metsänkäyttöilmoituksen Eurajoen seurakunnan
omistamasta metsätila Pappilasta (51-418-1-9).
Ilmoitus on valittu maastotarkastukseen. Kuvion yhdeksän (9) osalta on tullut ilmoitus
mahdollisesta liito-oravakohteen häviämisestä ja metsälakikohteesta. Ely tietokannasta
löytyy kuviolle liito-oravamerkintä, mutta se on tehty vasta ilmoituksen jättämisen jälkeen.
Suomen metsäkeskus on suorittanut tarkastuksen metsätilan kuviolla 27.6.2019.
Suomen metsäkeskuksen raportti on liitteenä. Liite 10.
Päätösesitys (tp)
Suomen metsäkeskuksen raportti merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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151 §
Seurakuntakeskus Tapulin keittiön vuokraaminen
Jyrki Pönkkä on tiedustellut seurakuntakeskus Tapulin keittiön vuokraamista hänelle.
Kiinteistötyöryhmän jäsenet ovat olleet palaverissa asiasta Jyrki Pönkän kanssa.
Jyrki Pönkkä on laatinut ehdotuksen kirkkoneuvostolle. Jyrki Pönkän laatima ehdotus
käytiin läpi kokouksessa. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että neuvotteluja ei
tulisi jatkaa.
Päätösesitys (khra)
Neuvotteluja ei jatketa seurakuntakeskus Tapulin keittiön vuokraamisesta
Jyrki Pönkälle.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
152 §
Määräraha seurakuntakeskus Tapulin toimistotilojen saneeraukseen
Kirkkoneuvoston jäsen Jarmo Sallila on ehdottanut, että kirkkoneuvosto tekisi esityksen
kirkkovaltuustolle määrärahan varaamisesta seurakuntakeskus Tapulin toimistotilojen
saneeraukseen, että työt saataisiin pikaisesti käyntiin.
Kirkkoneuvosto keskusteli määrärahan varaamisesta toimistotilojen saneeraukseen.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntakeskus Tapulin
toimistotilojen saneeraukseen varataan kuluvan vuoden talousarvioon
määräraha 250 000 euroa.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

153 §
Ilmoitusasiat
1) Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut virkamääräyksen Satu Karille
Eurajoen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.9.2019-31.8.2020
2) Seurakunnan ja hautainhoitorahaston omistuksessa olevien asunto-osakkeiden As.
osakeyhtiöiden varsinaisten yhtiökokousten 2019 pöytäkirjat nähtävillä
kokouksessa.
154 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 11 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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155 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.40.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja
sihteeri 136 § - 138 §

Kirsi Rantala
sihteeri
130 § - 135 § ja 139 § - 155 §

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 17.7.2019

Eeva Nuurma

Virpi Pämppi

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 11.7.2019 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 18.7. – 1.8.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

