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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 3/2019

Aika

Keskiviikko 27.3.2019 klo 18.00 – 21.05

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli, sali
Kukkapolku 2

Jäsenet
läsnä

Riihimäki Asko
Harri Lehtinen
Auli Lanki
Henrik Mäkilä
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Jarmo Sallila
Hanna Suominen
Hanna Tuominen

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Kristiina Isokorpi)

Kirsi Rantala

vs. talouspäällikkö, sihteeri

Seppo Lempainen
Olavi Nummi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut
poissa

Samu Repo

johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

Poissa

Kristiina Isokorpi

jäsen

47 §
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 397, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
avasi kokouksen.
48 §
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 22.3.2019.
Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä yksi
varajäsen Kristiina Isokorven tilalla, hänen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

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

Hyväksyttiin.

49 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Eeva Nuurma ja Virpi Pämppi.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 28.3.2019 klo 10.00 – 12.00
Eurajoen toimipisteessä Tohkantie 8.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva Nuurma ja Virpi Pämppi.
Päätös

Hyväksyttiin.

50 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat otetaan käsittelyyn ja siihen tehdään seuraavat lisäykset ja muutokset:
70 Toimistosihteeri Tarja Nurmion irtisanoutuminen
71 Hanna Välimaan työsuhteen jatkaminen
72 Ilmoitusasiat
73 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
74 Kokouksen päätös
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

51 §
Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston kokouksen 14.3.2019 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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (pj)
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 10.1.2019 päätökset
on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
52 §
Sopimus tilintarkastuksesta vuosille 2019 – 2022
Kirkkovaltuusto valitsi Eurajoen seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy
JHTT –yhteisön päävastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö tilintarkastaja JHT, HT.
Tilintarkastuspäiviä on vuodessa neljä. Tarkastukset suorittaa päävastuulinen
tilintarkastaja Aino Lepistö. Tilintarkastaja kutsutaan suorittamaan myös muita tarkastuksia
tarvittaessa.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoherra Asko Riihimäki ja vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala valtuutetaan
allekirjoittamaan sopimus tilintarkastuksesta BDO Audiator Oy JHTT yhteisön
kanssa.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
53 §
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Vahvistus tilintarkastajalle annetaan tilintarkastajan pyynnöstä osana
tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastaja voi noudattaa hyvää tilintarkastustapaa.
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle on liitteenä. Liite 1.
Päätösesitys (khra)
Johdon vahvistusilmoitus hyväksytään ja kirkkoneuvoston puolesta sen
allekirjoittaa kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

4

54 §
Talousarvion 2018 ylitys
Tilinpäätöksessä hautatoimen toteutumisvertailussa käyttökatteen toteutumisprosentti on
86, joka sisältää sisäiset erät. Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on
pääluokkataso (ulkoinen).
Tilinpäätöksen 2018 valmistuttua hautatoimen pääluokan (käyttökate ulkoinen) ylitykseksi
muodostui noin 19 590 euroa. Ylitys johtui siitä, että tuloja jäi toteutumatta noin 6 700
euroa, palvelujen ostot ylittyivät 22 880 euroa. Palvelujen ostoihin sisältyi alueiden
kunnossapidon palveluita ja asiantuntijapalkkioita. Asiantuntijapalvelut muodostuvat YIT
Rakennus Oy:n kanssa käytyjen neuvottelujen kuluista. Neuvotteluissa etsittiin sovintoa
urakkaerimielisyysasiassa. Asia saatiin päätökseen ja siitä saatava 25 000 euron
sovittelukorvaus siirtyi maksettavaksi vuodelle 2019.
Muissa pääluokissa talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma jäi alle arvion 1 PL:ssa
33 916 euroa, 2 PL:ssa 42 627,48 euroa 5 PL:ssa jäi alle arvion 15 535 euroa.
Käyttötalousosan talousarvioraportti on liitteenä. Liite 2.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautatoimen pääluokan
määrärahojen ylityksen 19 590 euroa.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
55 §
Eurajoen seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Seurakunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut,
tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältyy
seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin.
Toimintakertomus sisältää kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja vs. talouspäällikön laatiman
yleiskatsauksen, hallintoelimien kokoonpanon ja päätöksentekoon osallistumisen,
vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa ollut henkilöstö, seurakunnan
väkiluvussa tapahtuneet muutokset, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisen sekä talousarvion toteutumisvertailut.
Talousarvion toteutumisvertailut muodostuvat käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- sekä
investointiosasta. Talousarvion toteutumisvertailuun merkitään myönnetyt määrärahat ja
tuloarviot, niiden muutokset, määrärahan käyttö, tuloerien kertyminen sekä määrärahan ja
tuloerän ylitys tai alitus.
Toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on
hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille.
Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate
(ulkoinen), investointien osalta sitovuustaso on kohdekohtainen.
Seurakunnan talousarviossa toimintakatteen (ulkoinen) toteuma jäi alle arvion 1 PL:ssa
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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33 916 euroa ja 2 PL:ssa 42 627,48 euroa. Toimintakatteen toteuma ylittyi 4 PL:ssa
19 590 euroa ja 5 PL:ssa jäi alle arvion 15 535 euroa.
Tuloslaskelmassa
Toimintakate oli 1 738 730 euroa, joka oli 72 489 euroa alle arvion.
Kirkollisverotilitykset laskivat 0,94 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2018
kirkollisveroa tilitettiin 1 840 919 euroa, joka oli 30 919 euroa arvioitua enemmän.
Valtion rahoitusta maksettiin 183 113 euroa. Verotuskulut olivat 24 482 euroa. Kirkon
keskusrahastomaksuja maksettiin 76 290 euroa ja eläkerahastomaksuja 97 032 euroa.
Rahoitustuotot ja -kulut oli 2 470 eroa positiivinen.
Vuosikate oli 89 968 euroa positiivinen.
Poistoja kirjattiin yhteensä 192 260 euroa.
Tuloslaskelmassa ennen tilikauden tulosta on esitetty erilliskirjanpitona hoidettavan
hautainhoitorahaston tuotot 101 069 euroaja kulut 100 236 euroa sekä rahastosiirto 833
euroa.
Investoinmenoja olivat siivouskoneen ja tilapäisurkujen hankinta sekä urkuhanke, joka
eteni suunnitelman mukaan.
Eurajoen seurakunnan tasekirja 2018 on liitteenä. Liite 3.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta
2018, allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajalle hallinnon sekä talouden
tarkastusta varten.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
56 §
Seurakuntakeskus Tapulin rakenteiden lisätutkimukset
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.2.2019/ 36 § valita seurakuntakeskus Tapulin
korjaushankkeen rakennuttajakonsultiksi ja rakennustyön valvojaksi Toni Hirvikosken HTQ
Management Oy:stä.
Seurakuntakeskus Tapulin rakenteiden lisätutkimus asian valmistelun yhteydessä vs.
talouspäällikkö oli keskustellut Toni Hirvikosken kanssa lisätutkimusten tekemisestä. Toni
Hirvikoski oli kertonut, että lisätutkimuksia tarvitaan korjaussuunnitelman laatimisen tueksi.
Vs. talouspäällikkö esitti kirkkoneuvostolle 20.2.2019/36§ lisätutkimusten tilaamista
Tehokuivaus Oy:ltä. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja oli sitä mieltä, että lisätutkimuksia
ei tarvita vaan rakennuttajakonsultti ja rakennustyön valvoja pitäisi palkata pikaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Toni Hirvikosken ja Pekka Vainion kanssa käydyssä neuvottelussa 26.2.2019
seurakunnan edustajina olivat vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala, kirkkoherra Asko Riihimäki
ja kirkkoneuvoston jäsen Jarmo Sallila.
Palaverissa Toni Hirvikoski pyysi tilaamaan Tehokuivaus Oy:ltä lisätutkimuksia.
Vs. talouspäällikkö ja kirkkoherra keskustelivat asiasta ja totesivat, että asia ei etene ilman
jatkotutkimuksia. Kirkkoneuvoston päätöksestä, olla tilaamatta lisätutkimuksia, poiketen vs.
talouspäällikkö tilasi tutkimukset Tehokuivaus Oy:ltä.
Tehokuivaus Oy on suorittanut lisätutkimuksia perjantaina 8.3. ja tiistaina 12.3. Perjantaina
8.3. mukana tutkimuksissa on ollut Pekka Vainio.
Tehokuivaus Oy:n raportti lisätutkimuksista on liitteenä. Liite 4.
Päätösesitys (tp)
1) Hyväksytään korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatimisen tueksi
Tehokuivaus Oy:n suorittamat lisätutkimukset.
2) Tehokuivaus Oy:n mittauspöytäkirja merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
57 §
Seurakuntakeskus Tapulin putkistojen koeponnistusraportti
Kirkkoneuvosto on päättänyt putkistojen koeponnistuksesta vuoden 2018 lopulla.
Vs. talouspäällikkö tilasi putkistojen koeponnistuksen LVI Putki Oy:ltä. Koeponnistus
suoritettiin 27.2.2019.
Putkistojen koeponnistus raportti on liitteenä. Liite 5.
Päätösesitys (tp)
Putkistojen koeponnistuksen raportti merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

58 §
HTQ Management Oy:n sopimus
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 20.2.2019/ 36 § seurakuntakeskus Tapulin
korjaushankkeen rakennuttajakonsultiksi ja rakennustyön valvojaksi Toni Hirvikosken HTQ
Management Oy:stä.
Kiinteistötyöryhmä on käynyt läpi sopimusluonnoksen sekä arviot ajankäytöstä
rakennuttajakonsultin, valvojan ja suunnittelun tehtävissä. Tehtävät tilataan tuntityönä.
Kiinteistötyöryhmä on ehdottaa kirkkoneuvostolle, että sopimus hyväksytään ja arvio
ajankäytöstä rakennuttajakonsultin, valvojan ja suunnittelun tehtävistä merkitään tiedoksi.
Sopimusluonnos ovat liitteenä. Liite 6.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
1) Hyväksytään Toni Hirvikosken HTQ Management Oy:n sopimus.
2) Kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus
3) Arvio ajankäytöstä rakennuttajakonsultin, valvojan ja suunnittelun
tehtävistä merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

59 §
Seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatiminen
Kiinteistötyöryhmä käsitteli kokouksessaan 20.3.2019 seurakuntakeskus Tapulin
korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatimista.
Kokoukseen oli asiantuntijaksi kutsuttu seurakuntakeskus Tapulin korjaushankkeen
rakennuttajakonsultti Toni Hirvikoski.
Vs. talouspäällikkö ehdotti, että laadittaisiin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio, joka
kattaisi kaikki seurakuntakeskus Tapulissa esille tulleiden vaurioiden korjaamisen.
Kiinteistötyöryhmän muut jäsenet olivat sitä mieltä, että aluksi tehtäisiin
korjaussuunnitelma ja kustannusarvio sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien
kunnostamisesta ja maan muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin
rossipohjan kunnostamisesta.
Toimenpiteiden tarkoituksena estää ulkopuolisten vesien pääsy rakenteisiin, jolloin
rakenteet pääsisivät kuivumaan. Rakenteiden tilannetta tutkitaan muutamien kuukausien
kuluttua siitä, kun ulkopuoliset rakenteet ovat saatu kuntoon.
Kiinteistötyöryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että ensin laadittaisiin korjaussuunnitelma
ja kustannusarvio sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja
maan muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin rossipohjan
kunnostamisesta. Toni Hirvikoski laatii suunnitelman 8.5.2019 mennessä.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tämän korjaustoimenpiteen toteuttamista ja
määrärahan varaamista kuluvan vuoden talousarvioon.
Päätösesitys (tp)
Seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio
sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan
muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin rossipohjan
kunnostamisesta tilataan Toni Hirvikoskelta HTQ Management Oy:stä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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60 §
Kappalainen Tapani Erämajan irtisanoutuminen
Tapani Erämaja on irtisanoutunut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin lähettämällään
ilmoituksella Eurajoen seurakunnan kappalaisen virasta 1.8.2019 eläkkeelle siirtymisen
vuoksi.
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
61 §
Kappalaisen viran täyttö
Kirkkojärjestyksen (KJ 6:14§) kun kappalaisen virka on tullut avoimeksi tuomiokapitulin on
julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus
asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi
kerrallaan, ettei kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos 1) on vireillä hanke
seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan 2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa
koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi 3) siihen on
muu erityinen syy.
Kappalaisen virkaan valittavan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Kappalaisen valitsee virkaan seurakunnan kirkkovaltuusto. Tuomiokapituli antaa vaalia
varten lausunnon virkaa hakeneista seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden
kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan. Jos
virkaa on hakenut vain yksi kelpoinen henkilö, voi tuomiokapituli julistaa viran uudelleen
haettavaksi.
Kun kappalaisen vaalitavassa luovuttiin välittömästä vaalista ajatuksena oli mm nopeuttaa
viran täyttöä. Yleensä viran täyttäminen vie noin puoli vuotta siitä hetkestä, kun virka on
tullut avoimeksi. Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto on jo aikaisemmin keskustellut
tilanteesta (KN 23.1.2019 § 16), miten toimitaan, kun virka tulee avoimeksi.
Kirkkoneuvosto päätti tuolloin yksimielisesti, että pyydetään tuomiokapitulilta, että se jättää
kappalaisen viran täyttämättä vuoden ajaksi. Näin mahdollistetaan harkinta-aika sille,
esittääkö Eurajoen seurakunta kappalaisen viran lakkautettavaksi.
Päätösesitys (khra)
Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille, ettei se julista Eurajoen seurakunnan kappalaisen virkaa
haettavaksi 1.8.2019-31.7.2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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62 §
Seurakuntapastorin viran täyttäminen
Eurajoen seurakunnassa on kaksi seurakuntapastorin virkaa. Entisen Eurajoen
seurakunnan seurakuntapastorin virka on ollut täyttämättä siitä lähtien, kun ydinvoimalan
työpaikkapappi Sakari Leppänen jäi eläkkeelle. Hän hoiti tehtävää kymmenen vuotta vv.
2006-2016. Entisen Luvian seurakunnan seurakuntapastorin virka on ollut viimeksi 60%:sti
täytettynä ja se jätettiin täyttämättä sen jälkeen kun Hanna Kärmeranta irtisanoutui virasta.
Papintehtäviä on hoidettu kolmen vakinaisen viranhaltijan voimin ja käyttämällä
keikkapappeja lyhytaikaisissa sijaisuuksissa.
Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. (KL6:11§) Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi,
seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran
täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen
antamista.
Eurajoen seurakunnan erityiset tarpeet ovat virkaan jo vihitty pappi, jolla on jo hieman
työkokemusta, joka kokee omakseen varhaisnuoriso ja nuorisotyön, sekä on omaaloitteinen ja yhteistyökykyinen tiimipelaaja.
Päätösesitys (khra)
Eurajoen seurakunta pyytää tuomiokapitulia täyttämään seurakuntapastorin
viran 1.9.2019 vuoden määräajaksi. Samalla annetaan tiedoksi yllä olevat
viran erityiset tarpeet.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

63 §
Eurajoen seurakunnan papiston tuleva vastuunjako
Tapani Erämaja on vastannut Eurajoen seurakunnassa lähetystyöstä ja kansainvälisestä
diakoniatyöstä. Johtava kappalainen Samu Repo on vastannut laaja-alaisesti
kasvatustyöstä (lapsityö, varhaisnuoriso ja nuorisotyö.) Kirkkoherra Asko Riihimäki on
vastannut diakoniatyöstä ja aikuistyöstä.
Viranhaltijoiden vaihtuminen mahdollistaa myös papiston keskinäisen vastuujaon
muuttamisen, johon on ilmennyt työntekijöistä lähtevää tarvetta. Kun Eurajoen
seurakunnan seurakuntapastorin virka täytetään, sen viranhaltija vastaa varhaisnuoriso ja
nuorisotyöstä. Johtava kappalainen Samu Repo vastaa jatkossa lapsityöstä ja
diakoniatyöstä ja kirkkoherra Asko Riihimäki vastaa lähetys ja kansainvälisestä
diakoniatyöstä sekä aikuistyöstä.
Päätösesitys (khra)
Merkitään papiston vastuunjako tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

64 §
Eurajoen seurakunnan tietosuojapolitiikka
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on oltava johdon hyväksymä
tietosuojapolitiikka. Tietosuojapolitiikassa kuvataan organisaation henkilötietojen käsittelyn
periaatteet ja tietosuojan merkitys organisaatiolle. Tietosuojapolitiikka on ylin tietosuojaa
ohjaava dokumentti organisaatiossa. Kaiken henkilötietojen käsittelyn tulee olla sekä
lainsäädännön että tietosuojapolitiikan mukaista.
Asetus velvoittaa rekisterinpitäjiä myös riskienarviointiin. Riskien arviointi päivitetään
tarvittaessa.
Tietosuojan riskien arviointi Tietosuoja-asetus velvoittaa tietosuojavastaavaa raportoimaan
tietosuojatilanteesta organisaation johdolle.
Eurajoen seurakunnan tietosuojavastaavaksi on nimetty Arkkihiippakunnan IT alueen
tietosuojavastaava Marjut Marila.
Seurakunnan tietosuojan yhteyshenkilöksi on nimetty vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala ja
jatkossa talouspäällikön viranhaltija.
Seurakunnan tietosuojaryhmään on nimetty kirkkoherra Asko Riihimäki, vs. talouspäällikkö
Kirsi Rantala, toimistosihteeri Tarja Nurmio ja diakoni Virpi Rönkkömäki-Mäntynen.
Eurajoen seurakunnan tietosuojapolitiikka on liitteenä. Liite 7.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään Eurajoen seurakunnan tietosuojapolitiikka.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

65 §
Tietosuojatyön toimintakertomus vuodelta 2018
Seurakunnan tietosuojavastaava Marjut Marila on lähettänyt Arkkihiippakunnan
seurakuntien tietosuojatyön toimintakertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi.
Tietosuojan toimintakertomus on liitteenä. Liite 8.
Päätösesitys (tp)
Tietosuojatyön toimintakertomus merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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66 §
Ilmoitus Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikölle
Terveystarkastaja Heidi Rosenblad suoritti valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen
seurakuntakeskus Tapulin päiväkerho- ja nuorisotiloissa 3.1.2019.

Terveystarkastajan tarkastuskertomus:
”Tarkastuskertomuksessa mainituista toimenpiteistä tulee toimittaa korjaussuunnitelma
Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön 31.3.2019 mennessä. ”
Tarkastetuista tiloista on koko toiminta siirretty väistötiloihin. Seurakunta on hankkinut
suunnittelijan, joka tulee laatimaan korjaussuunnitelman kuluvan vuoden aikana.
Korjaussuunnitelma laaditaan koko rakennukselle. Korjaussuunnitelmassa tullaan
huomioimaan myös terveystarkastajan tarkastuksessa esille ottamat asiat.
Toiminta seurakuntakeskus Tapuliin siirretään vasta, kun rakennus on kunnostettu.
Korjaussuunnitelmaa ei terveystarkastajan antaman aikataulun puitteissa pystytä
toimittamaan. Korjaussuunnitelman tulisi saada toimittaa vuoden loppuun mennessä.
Päätösesitys (tp)
1) Toimintojen siirtäminen väistötiloihin annetaan tiedoksi Porin kaupungin
ympäristö- ja terveysvalvonnalle.
2) Anotaan korjaussuunnitelman toimittamiseen lisäaikaa 31.12.2019 saakka.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

67 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset esitellään kokouksessa.
Päätösesitys (khra)
Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

68 §
Vs. talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset esitellään kokouksessa.
Päätösesitys (tp)
Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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69 §
Kirkonkirjojenpidon keskittäminen alueellisiin keskusrekistereihin
Kirkkohallituksen yleiskirje no 4/2019.
Päätösesitys (khra)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

70 §
Toimistosihteeri Tarja Nurmion irtisanoutuminen
Toimistosihteeri Tarja Nurmio on jättänyt kirkkoneuvostolle ilmoituksen
irtisanoutumisestaan 1.6.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia.
Irtisanoutumisilmoitus on liitteenä. Liite 9.
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
71 §
Hanna Välimaan työsuhteen jatkaminen
Hanna Välimaa on valittu toimistosihteeri Tarja Nurmion sijaiseksi ajalle 1.12.201831.5.2019. kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä 35/18 Tarja Nurmio on kevään ja kesän
aikana lomilla ja virkavapailla kunnes jää eläkkeelle. On selvää, että seurakunnassa
tarvitaan kaksi kirkkoherranviraston toimistosihteeriä niin kauan, kuin palvelupisteitäkin on
kaksi. Hanna Välimaa on osoittautunut hyväksi asiakaspalvelijaksi ja oppimishaluiseksi
toimistosihteeriksi.
Päätösesitys(khra):
Toimistosihteeri Hanna Välimaan työsuhdetta jatketaan 31.12.2019 saakka.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
72 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
73 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 10 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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74 §
Kokouksen päätös
Kokouksen päätteeksi veisattiin virsi 563, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen
21.05.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 28.2.2019

Eeva Nuurma

Virpi Pämppi

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 27.3.2019 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 29.3.- 12.4.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

