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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 5/2019

Aika

Keskiviikko 5.6.2019 klo 16.00 – 18.34

Paikka

Luodon leirikeskus, saunarakennus
Luodontie 271

Jäsenet
läsnä

Riihimäki Asko
Harri Lehtinen
Kristiina Isokorpi
Auli Lanki
Henrik Mäkilä
Tuomo Aro-Heinilä
Virpi Pämppi
Jarmo Sallila
Hanna Suominen

kirkkoherra, puheenjohtaja
sihteeri 115 § ja 116 § ajan
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Eeva Nuurma)
jäsen
jäsen
Poistui 122 § käsittelyn
jälkeen klo 18.27
jäsen

Kirsi Rantala

vs. talouspäällikkö, sihteeri
Poissa 115 § ja 116 § käsittelyn
ajan klo 17.55 – 18.05

Seppo Lempainen
Olavi Nummi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Poissa

Eeva Nuurma

jäsen

Muut
poissa

Samu Repo

johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

Ennen kokouksen alkua kirkkoneuvosto haastatteli seurakuntapastorin virkaa hakenutta
Satu Karia ja puhelimen välityksellä Petra Pohjanraitoa.
102 §
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 462, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen 17.00.
103 §
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Puheenjohtaja on kutsunut kirkkoneuvoston koolle sähköpostilla 29.5.2019.
Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kuusi jäsentä ja yksi
varajäsen.
Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

104 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Harri Lehtinen ja Kristiina Isokorpi.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 6.6.2019 klo 9.00 – 12.00
Luvian toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Harri Lehtinen ja Kristiina
Isokorpi.
Päätös

Hyväksyttiin.

105 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

106 §
Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston kokouksen 28.5.2019 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 28.5.2019 päätökset
on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
107 §
Seurakuntapastorin virantäyttö
Seurakuntapastorin määräaikainen virka on ollut kirkkoHR:ssä haettavana 7.5.-21.5.2019.
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Hakijat Satu Kari, Johanna Hurtig ja
Petra Pohjanraito. Johanna Hurtigilla ei ole pappisvihkimystä ja Petra Pohjanraito
työskentelee Hyvinkään seurakunnan kappalaisena, joten hän tarvitsee virkavapautta
hoitaakseen tehtävää.Liitteenä on tuomiokapitulien antamat nimikirjanotteet sekä Johanna
Hurtigin hakemus. Petra Pohjanraito on luvannut kirjallisen esittelyn itsestään kokoukseen
mennessä (Hän on työssä 5.6.) ja olla tavoitettavissa puhelimen välityksellä kokouksen
aikaan. Satu Kari saapuu haastatteluun.
Päätösesitys (khra)
Tehdään esitys Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille määräaikaisen srkpastorin viran täyttämisestä 1.9.2019-31.8.2020 keskustelun jälkeen.
Päätös

Kirkkoneuvosto esittää Tuomiokapitulille, että se antaisi virkamääräyksen Satu
Karille ja varalle ehdotetaan Petra Pohjanraitoa.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta-valmistelu
108 §
Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden avoimeksi julistaminen
Enni Järvikankaalle on myönnetty virkavapautta toisen viran hoitamista varten 1.9.20191.3.2020. Tälle ajalle seurakunta tarvitsee sijaisen. Tehtävän pääpaino on ollut
rippikoulutyössä ja sen jälkeisessä nuorisotyössä.
Haastatteluryhmään tulisi valita kirkkoherran ja nuorisotyönohjaajan lisäksi yksi
kirkkoneuvoston edustaja.
Päätösesitys (khra)
Julistetaan viransijaisuus haettavaksi 28.6.2019 klo 15.00 mennessä.
Haastatteluryhmään valitaan kirkkoherra Asko Riihimäki, nuorisotyönohjaaja
Ida Kaikkonen ja kirkkoneuvoston jäsen Henrik Mäkilä.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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109 §
Lastenohjaajan sijaisuuden avoimeksi julistaminen
Lastenohjaaja Saara Heinolle on myönnetty työvapaata 6.3.2020 asti.
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto julistaa lastenohjaajan sijaisuuden ajalle 5.8.2019-6.3.2020
haettavaksi. Hakemukset kirkkoneuvostolle 28.6.2019 klo 15.00 mennessä.
Haastatteluryhmään valitaan Mirjam Pennanen, Asko Riihimäki, Anna Varjo ja
kirkkoneuvoston edustajan Kristiina Isokorpi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

110 §
Seurakuntakeskus Tapulin sadevesijärjestelmän saneerauksen urakoitsijan valinta
Kirkkoneuvosto 15.5.2019/84§:
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.3.2019/59§, että 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.
Toni Hirvikoski on laatinut tässä vaiheessa suunnitelman ja kustannusarvion
sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan muotoilusta
seurakuntakeskuksen ympärillä. Suunnitelmat ja kustannusarvio ovat liitteenä.
Liitteet 6 – 10.
Kirkkoneuvosto oli sitä mieltä, että salin rossipohjan kunnostaminen tehdään seuraavassa
vaiheessa.
Päätösesitys (tp)
1) Tehokuivaus Oy:n raportti lisätutkimuksista annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Esitetään kirkkovaltuustolle,
2) että se hyväksyisi Toni Hirvikosken laatimat suunnitelmat
sadevesijärjestelmän saneerauksesta.
3) että se päättäisi varata tässä vaiheessa kuluvan vuoden talousarvion
investointiosaan määrärahan sadevesijärjestelmän saneeraukseen,
rossipohjan kunnostamiseen ja rakennuttajakonsultin sekä valvojan
palkkioihin yhteensä 260 000 euroa.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

______

______
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___________________________
Kirkkovaltuusto 28.5.2019/38§
Toni Hirvikoski on laatinut tässä vaiheessa suunnitelman ja kustannusarvion
sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan muotoilusta
seurakuntakeskuksen ympärillä. Suunnitelmat ja kustannusarvio ovat liitteenä.
Liitteet 6 – 10.
Päätösesitys (kn 15.5.2019/84§)
1) Tehokuivaus Oy:n raportti lisätutkimuksista annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Esitetään kirkkovaltuustolle,
2) että se hyväksyisi Toni Hirvikosken laatimat suunnitelmat
sadevesijärjestelmän saneerauksesta.
3) että se päättäisi varata tässä vaiheessa kuluvan vuoden talousarvion
investointiosaan määrärahan sadevesijärjestelmän saneeraukseen,
rossipohjan kunnostamiseen ja rakennuttajakonsultin sekä valvojan
palkkioihin yhteensä 260 000 euroa.
Päätös

Hyväksyttiin.

___________________________

Kirkkoneuvosto 15.5.2019/97 §
Tarjouspyyntö seurakuntakeskus Tapulin sadevesijärjestelmän saneerauksesta
Kirkkoneuvosto esittää tämän kokouksen kohdassa 84 kirkkovaltuustolle, että se päättäisi
hyväksyä Toni Hirvikosken HTQ Management Oy laatimat suunnitelmat seurakuntakeskus
Tapulin sadevesijärjestelmästä ja että se päättäisi varata tässä vaiheessa kuluvan vuoden
talousarvion investointiosaan määrärahan sadevesijärjestelmän saneeraukseen,
rossipohjan kunnostamiseen ja rakennuttajakonsultin sekä valvojan palkkioihin.
Kirkkoneuvosto on ollut sitä mieltä, että sadevesijärjestelmän saneeraus tulisi hoitaa
kiireellisenä. Rossipohjan kunnostus siirretään seuraavaan vaiheeseen.
Vs. talouspäällikkö on keskustellut Toni Hirvikosken kanssa tarjouspyynnön laatimisesta.
Toni Hirvikoski on tehnyt ehdotuksen, että ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan
sadevesijärjestelmän saneeraus. Hän on laatinut tarjouspyynnön ja listan urakoitsijoista,
joilta tarjouksen voisi pyytää sekä aikataulun tarjouskilpailusta.
Hanna Suominen poistui tämän asian käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän kohdalla toimii Eeva Nuurma.
Toni Hirvikosken HTQ Management Oy:stä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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•
•

•

laatima tarjouspyyntö liitteenä
ehdotus urakoitsijaehdokkaista
o LM-Suomiset Oy
o Maanrakennus Lammila J. Oy
o Kaivuu ja konetyö Heikkilä Oy
o Laitakarin Maa & Vesirakennus Oy
o Kaivuu ja kuljetus Nurmi Oy
o Maanrakennus Laakso P & P Ky
o Maanrakennus Pope Oy
o Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy
o Maanrakennus Mykrä Oy
o Timantti-Nieminen Oy
o Rakennus Rauvola Oy
aikataulu
Tarjouspyyntö lähetetään 16.5.2019. Tarjousten jättö 3.6.2019 klo 16.00 mennessä.
Kirkkoneuvosto käsittelee tarjouspyynnöt kokouksessaan 5.6.2019.

Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto päättää tarjouspyynnön hyväksymisestä ja urakoitsijat, joilta
tarjous pyydetään sekä tarjouskilpailun aikataulusta Toni Hirvikosken HTQ
Management Oy:stä laatiman suunnitelman mukaan.
Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi tarjouspyynnön ja urakoitsijat, joilta tarjous
pyydetään sekä tarjouskilpailun aikataulun Toni Hirvikosken HTQ
Management Oy:stä laatiman suunnitelman mukaan.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
____________________
Tarjousten jättö 3.6.2019 klo 16.00 mennessä. Kirkkoneuvosto käsittelee tarjouspyynnöt
kokouksessaan 5.6.2019. Toni Hirvikoski toimittaa yhteenvedon tarjouksista.
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli yksi. Maanrakennus Laakso P & P Ky:n tarjous
139 384,00 euroa (alv 0%) on liitteenä.
Toni Hirvikosken esittämät vaihtoehdot ovat:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouksen ja sadevesijärjestelmän saneeraus käynnistetään
Hylätään tarjous ja pyydetään tarjoukset uudelleen syksyllä, jolloin työ toteutetaan talvellakeväällä 2020.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto valitsee seurakuntakeskus Tapulin sadevesijärjestelmän
saneerauksen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen.
Kiinteistötyöryhmä käy sopimusneuvottelut urakoitsijan kanssa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Kirkkoneuvosto oli sitä mieltä, että annettu tarjous tulee hyväksyä. Seurakuntakeskus
Tapulin sadevesijärjestelmän saneeraus tulee toteuttaa pikaisesti.
Keskustelun jälkeen talouspäällikkö muutti päätösesitystä.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy Maanrakennus Laakso P & P Ky:n tarjouksen.
Seurakuntakeskus Tapulin sadevesijärjestelmän saneerauksen
urakkaneuvottelu pidetään pikaisesti. Tilaajan edustajina työmaakokouksissa
ovat kiinteistötyöryhmän jäsenet.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Hankintaoikaisu kirkkoneuvostolle.
111 §
Kiinnitysten kuolettaminen
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2019/40§ Tuuliwatti Oy:n
maanvuokrasopimuksen jatkamisena 31.12.2055 saakka.
Sopimuksen mukaan Tuuliwatti Oy:n tulee olla oikeus kirjata vuokraoikeus parhaalle
etusijalle.
Vuokrattava määräala sijaitsee Kirkonmetsä nimisellä metsätilalla (442-401-1-32).
Tilaan kohdistuu kiinnityksiä, jotka näkyvät liitteenä olevassa rasitustodistuksessa.
Kiinnitykset eivät ole pantattuna.
Kiinnityksen on mahdollista kuolettaa koko tilan osalta.
Päätösesitys (tp)
Kiinnitykset kuoletetaan koko Kirkonmetsä (442-401-1-32) –nimisen tilan
osalta.
Valtuutetaan Seppo Lempainen hoitamaan kiinnitysten kuolettaminen.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

112 §
Tuuliwatti Oy:n maanvuokrasopimuksen jatkaminen
Kirkkoneuvosto 15.5.2019/86 §
Tuuliwatti Oy:n maanvuokrasopimuksen jatkamisen
Luvian seurakunnan kirkkovaltuuston on hyväksynyt 26.2.2014/8§ määräalan
vuokraamisen tuulivoimalapaikaksi Kirkonmetsä -nimisestä tilasta Pori Energia Oy:lle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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30 vuodeksi, ajalle 1.6.2014 – 31.5.2044.
Tuomiokapituli on päättänyt 23.4.2014 kirkkolain 14 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla
vahvistaa Luvian seurakunnan kirkkovaltuuston 26.2.2014 § 8 kohdalla tekemän
päätöksen.
Pori Energia Oy on siirtänyt maanvuokrasopimuksen Tuuliwatti Oy:lle 16.6.2015.
Siirtosopimus on liitteenä. Liite 12.
Tuuliwatti Oy on anonut maanvuokrasopimuksen jatkamista 31.12.2055 saakka.
Tuuliwatti Oy:n esitys sopimuksen jatkamisesta ja täydentämisestä on liitteenä. Liite 13.
Kirkonmetsä nimiseen (442-401-1-32) tilaan kohdistuu kiinnityksiä. Kiinnitykset tulisi
kuolettaa, jolloin Tuuliwatti Oy:llä olisi oikeus kirjata vuokraoikeus parhaalle etusijalle.
Kiinnitykset eivät ole pantattuna. Rasitustodistus liitteenä.
Vuokrasopimuksen jatkamista ei tarvitse alistaa Tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Vs. talouspäällikkö on tarkistanut asia lakimiesasessori Matti Mäkiseltä.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Tuuliwatti Oy:n
sopimuksen jatkamisen 31.12.2055 saakka ja sopimuksen täydentämisen.
Päätös

Hyväksyttiin.

______________________________
Kirkkovaltuusto 28.5.2019/40
Tuuliwatti Oy on anonut maanvuokrasopimuksen jatkamista 31.12.2055 saakka.
Tuuliwatti Oy:n esitys sopimuksen jatkamisesta ja täydentämisestä on liitteenä. Liite 12.
Päätösesitys (kn 15.5.2019/86§)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Tuuliwatti Oy:n
sopimuksen jatkamisen 31.12.2055 saakka ja sopimuksen täydentämisen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Tuuliwatti Oy:n esitys sopimuksen jatkamisesta ja täydentämisestä on liitteenä.
Päätös kiinnitysten kuolettamista on tehty tässä kokouksessa kohdassa 111.
Kirkkoneuvosto oli sitä mieltä, että Eurajoen seurakunnan tulisi varata oikeus hinnan
tarkistukseen nykyisen sopimuskauden päättyessä 31.12.2044 sopimuskauden jatkolle
1.1.2045 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
1) Eurajoen seurakunta varaa oikeuden hinnan tarkistukseen nykyisen
sopimuskauden päättyessä 31.12.2044 sopimuskauden jatkolle 1.1.2045
alkaen.
2) Kirkkoherra Asko Riihimäki ja vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala valtuutetaan
allekirjoittamaan maanvuokrasopimuksen jatkamisen Tuuliwatti Oy:n
kanssa.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeuta
113 §
Luvian seurakunnan kirkonarkiston siirtäminen Turun maakunta-arkistoon
Luettelo Luvian seurakunnan kirkonarkistosta talletuksena Turun maakunta-arkistoon
siirrettävistä asiakirjoista on liitteenä. Liite 1.
Päätösesitys (khra)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Luvian seurakunnan
kirkonarkistosta talletuksena Turun maakunta-arkistoon siirrettävät asiakirjat
luettelon mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
114 §
Talouspäällikön virka
Talouspäällikkö Kalevi Känä on irtisanoutunut Eurajoen seurakunnan talouspäällikön
virasta 1.7.2019 alkaen.
Päätösesitys (khra)
Julistetaan Eurajoen seurakunnan talouspäällikön virka haettavaksi Eurajoen
seurakunnan kirkkoneuvostolta 5.7.2019 klo 15.00. päättyvällä hakuajalla.
Hakuilmoitus julkaistaan mol.fi ja Kirkkorekryssä sekä oikotie sivustolla.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

115 §
Vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala virkavapausanomus
Vs. talouspäällikkö anoo virkavapautta talousasiantuntijan virasta ajalle 1.8.2019 –
30.4.2020.
Liite 2.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto myöntää Kirsi Rantalalle virkavapauden talousasiantuntijan
virasta ja 1.8.2019-30.4.2020 anomuksen mukaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

116 §
Vt. talouspäällikön valinta ajalle 1.7. - 25.8. 2019
Kirsi Rantala on valittu talouspäällikkö Kalevi Känän viransijaiseksi 31.7.2019 saakka.
Kalevi Känä on irtisanoutunut talouspäällikön virasta 1.7.2019 alkaen.
Kirsi Rantalan viransijaisuus muuttuu vt. talouspäällikön viraksi ajalle 1.- 31.7.2019. Lisäksi
Kirsi Rantala tulisi valita vt. talouspäälliköksi ajalle 1.- 25.8.2019.
Päätösesitys (khra)
Vt. talouspäällikön virkaan valitaan Kirsi Rantala ajalle1.7. – 25.8.2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

117 §
Taloustoimiston toimistosihteerin työsuhteen jatkaminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.12.2018/174§ taloustoimiston toimistosihteerin
Heli Ketolan työsuhteen jatkamisesta ajalle 1.3.- 31.7.2019.
Taloustoimiston toimistosihteerin työsuhdetta tulisi jatkaa ajalle 1.8.2019 – 30.4.2020.
Päätösesitys(khra)
Valitaan toimistosihteeri Heli Ketola jatkamaan toimistosihteerinä
1.8.2019-30.4.2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

118 §
Mirjam Pennasen virkavapausanomus
Mirjam Pennanen anoo virkavapautta opintojen tähden 1.8.2019-30.3.2020. Liite 3.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys(khra)
Myönnetään virkavapautta opintoja varten (opintovapaata) anomuksen
mukaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus – negatiivinen
Tilalle valitaan sijainen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
119 §
Mirjam Pennasen viransijaisen valinta
Päätösesitys (khra)
Valitaan Anna Varjo ajalle 1.8.2019- 30.3.2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

120 §
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luku 10 § kohta 5 mukaan kirkkoneuvosto
myöntää kokemuslisät, jos viranhaltija/työntekijä hakee ensimmäistä lisää tässä
seurakunnassa.
KirVesTes:
”25 § Kokemuslisään oikeuttava aika
1 mom. Kokemuslisään oikeuttavat palvelussuhteet
Viranhaltijan/työntekijän 17 vuoden täyttämisen jälkeen voimassa olleet palvelussuhteet
oikeuttavat kokemuslisään seuraavasti:
1) seurakunnan päätoiminen palvelussuhde kokonaisuudessaan,
2) työnantajan harkinnan perusteella muu kuin 1-kohdan mukainen palvelussuhde,
josta on olennaista hyötyä nykyisessä tehtävässä.
2 mom. Kokemuslisään oikeuttavan ajan määrittäminen
Kokemuslisään oikeuttavaa aikaa määritettäessä otetaan huomioon vain täydet
kuukaudet. Täydeksi kuukaudeksi luetaan myös vähintään 30 päivän yhtäjaksoinen
palvelussuhde. Viranhaltijan/työntekijän siirtyminen palvelussuhteesta
toiseen ei katkaise palvelusajan yhtäjaksoisuutta, jos väliin jäävä aika
ei ole kolmea kalenteripäivää pitempi.”
Keittiöapulainen-siivooja Riika Jaakkolan vuosisidonnainen palkanosa käsitellään
kokouksessa.
Vs. talouspäällikön laatima laskelma säilytetään palkka-aineistossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
Hyväksytään Riika Jaakkolan vuosisidonnainen palkanosa vs. talouspäällikön
esityksen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

121 §
Kirkkovaltuuston jäsenen aloite
Kirkkovaltuuston jäsen Uolevi Kotilehto osoittanut kirkkoneuvostolle ehdotuksen Luvian
hautausmaan Sankarivainajien hautamuistomerkkien kunnostamisesta ja Luvian kirkon
sisäseinien puhdistuksesta.
Uolevi Kotilehdon aloite on liitteenä. Liite 4.
Päätösesitys (tp)
Uolevi Kotilehdon aloite merkitään tässä vaiheessa tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

122 §
Luvian hautausmaan kappelin saneeraus
Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on varattu määräraha Luvian hautausmaan
kappelin lahovaurioiden korjaamiseen ja maalauskäsittelyyn.
Vs. talouspäällikkö on pyytänyt arkkitehti Timo Tuomolalta tarjouksen
arkkitehtisuunnittelusta.
Arkkitehti Timo Tuomolan tarjous Luvian hautausmaan kappelin lahokorjausten ja
maalauskäsittelyn suunnittelusta. Liite 5.
Päätösesitys (tp)
Tilataan arkkitehtisuunnittelu Timo Tuomolalta tarjouksen mukaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja oli sitä mieltä, että Luvian hautausmaan kappelin
saneeraukseen ei tarvitse tilata suunnittelua ja valvontaa. Suunnittelun ja valvonnan voi
hoitaa urakoitsija, joka tekee lahovaurioiden korjauksen ja maalauksen.
Kiinteistötyöryhmä voisi hoitaa Luvian hautausmaan kappelin saneerausta.
Keskustelun jälkeen talouspäällikkö muutti päätösesitystään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
Kiinteistötyöryhmä ryhtyy hoitamaan Luvian hautausmaan kappelin
saneerausta.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

123 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran tulessa kokoukseen kesken leirin, hänellä ei ollut mahdollisuus tuoda
viranhaltijapäätöksiä nähtäväksi. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi
seuraavassa kokouksessa.
Päätösesitys (khra)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

124 §
Luottotappiot 2019
Kirkon palvelukeskus toimittaa vuosittain luottotappioehdotukset seurakuntatalouksiin.
Ehdotuksella ovat kaikki laskurivit, jotka ovat erääntyneet
yli 45 päivää laskun eräpäivästä.
Eurajoen seurakunnalla luottotappioiksi kirjattavia saatavia on yhteensä 148,00 euroa.
Luottotappioehdotus käsitellään kokouksessa.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään 148,00 euroa saatavien kirjaus luottotappioihin.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

125 §
Luvian kappelineuvoston pöytäkirjat
Luvian kappelineuvoston kokousten 31.1.2019 ja 22.5.2019 pöytäkirjat annetaan tiedoksi.
Päätösesitys (khra)
Luvian kappelineuvoston pöytäkirjat merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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126 §
Yhdeksän seurakuntalaisen aloite kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle
Seurakunnan jäsenet ovat ottaneet yhteyttä seurakunnan omistamalla metsäpalstalla
tapahtuneesta hakkuusta, jossa heidän näkemyksensä mukaan on rikottu samalla
kohteella sekä luonnonsuojelulakia että metsälakia.
Kirkkoherran on lähettänyt aineiston kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla 27.5.2019.
Asia annetaan tässä vaiheessa tiedoksi kirkkoneuvostolle ja otetaan valmisteluun.
Liite 6.
Päätösesitys (tp)
Aloite merkitään tässä vaiheessa tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

127 §
Ilmoitusasiat
1. IT- johtokunnan kokouksen 9.4.2019 pöytäkirja
2. Johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt päivä Turun kristillisellä opistolla,
tilaisuuteen 16.5.2019 osallistuivat kirkkoherra Asko Riihimäki, vs. talouspäällikkö
Kirsi Rantala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Lempainen ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Harri Lehtinen.
128 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 7 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
129 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.34.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja
sihteeri 115 § ja 116 §

Kirsi Rantala
sihteeri 102 § - 114 §

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 6.6.2019

Harri Lehtinen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kristiina Isokorpi
______

______
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NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 5.6.2019 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 7.6.- 24.6.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

