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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 7/2019

Aika

Keskiviikko 17.7.2019 klo 15.30 – 16.26

Paikka

Seurakuntakeskus Luvia
Bunkkeri

Jäsenet
läsnä
Samu Repo
Harri Lehtinen
Kristiina Isokorpi
Marja Jalonen
Auli Lanki
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Jarmo Sallila
Hanna Suominen

johtava kappalainen, vs. kirkkoherra
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen (Henrik Mäkilä)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kirsi Rantala

vt. talouspäällikkö, sihteeri

Seppo Lempainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Olavi Nummi
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut
Poissa

Riihimäki Asko
Henrik Mäkilä

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen

156 §
Kokouksen avaus
Vs. Kirkkoherra Samu Repo piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.
157 §
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 15.7.2019.
Todetaan, että läsnä ovat vs. kirkkoherra, varapuheenjohtaja, kuusi jäsentä ja yksi
varajäsen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

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

Hyväksyttiin.

158 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Jarmo Sallila ja Hanna Suominen.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan kokouksen jälkeen 17.7.2019.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarmo Sallila ja Hanna Suominen.
Päätös

Hyväksyttiin.

159 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

160 §
Talouspäällikön 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. mennessä. Määräaikaan
mennessä 17 tuli hakemusta.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 11.7.2019 haastateltavaksi Mikael Halleenin
Turengista, Jonna Huuhkan Eurajoelta, Henrik Mäkilän Eurajoelta, Jarkko Rintalan Porista
ja Katri Sildénin Ulvilasta. Haastattelut suoritetaan ennen kokousta.
Kirkkoneuvosto neuvottelee haastattelujen jälkeen.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Virkaan valitulle tulee antaa selvitys keskeisistä virkasuhteen ehdoista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Talouspäällikön virkasuhteen ehdot:

KL 6 LUKU 18 §
Viranhoitomääräys ja selvitys virkasuhteen ehdoista
Viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys. Tämän lisäksi
työnantajan on annettava viranhaltijalle vähintään kuukauden kestävässä virkasuhteessa selvitys
keskeisistä virkasuhteen ehdoista, jolleivät ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä.
Selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen täyden palkanmaksukauden päättymiseen mennessä,
ja siitä tulee ilmetä ainakin:
1) virkanimike;

talouspäällikkö

2) virkasuhteen kestoaika; voimaassa toistaiseksi
3 mahdollinen koeaika;

koeaika kuusi kuukautta

5) virkapaikka virkasuhteen alkaessa; seurakuntakeskus Luvia, Pappilantie 2, Luvia ja jatkossa
Kukkapolku 2, Eurajoki.
6) virantoimituksen alkamisajankohta; 26.8.2019 tai sopimuksen mukaan
7) pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste; kirkkovaltuuston hyväksymän 2.2.2011 ja
syksyllä 2019 päivitettävän talouspäällikön johtosäännön mukaiset tehtävät.
8) palkkauksen perusteet sekä palkanmaksukausi; KirVesTes mukainen kirkon ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän J20 -hinnoitteluryhmän mukainen palkka, kuukausipalkka maksetaan
kk 15.pv
9) vuosiloman määräytyminen.vuosiloma määräytyy KirVesTes mukaisesti

Kirkkoneuvosto haastatteli haastatteluun valitut ennen kokousta.
Haastattelujen pohjalta haastatteluryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että Eurajoen
seurakunnan talouspäällikön virkaan valitaan Katri Sildén Ulvilasta ja varalle valitaan
Henrik Mäkilä Eurajoelta.
Perusteluna Katri Sildénin valinnalle on hänen vahva aikaisempi työkokemus ja
osaaminen kaikilta talouspäällikön tehtävän osa-alueilta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Kirkkoneuvoston päätös on ehdollinen niin kauan kuin kirkkovaltuusto on hyväksynyt
johtosäännön muutoksen.
Päätösesitys (vs.khra)
Kirkkoneuvosto valitsee Eurajoen seurakunnan talouspäällikön virkaan
Katri Sildénin Ulvilasta ja varalle Henrik Mäkilän Eurajoelta.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

161 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
162 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 1 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
163 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.26.

KIRKKONEUVOSTO

Harri Lehtinen
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

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

Jarmo Sallila

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hanna Suominen

______

______
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NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 17.7.2019 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 18.7. – 1.8.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

