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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 2/2022

Aika

24.03.2022 klo 18.00

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2, Eurajoki

Jäsenet
läsnä

Asko Riihimäki
Kristiina Isokorpi
Harri Lehtinen
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Jarmo Sallila
Hanna Suominen

Kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Katri Sildén

talouspäällikkö, sihteeri

Seppo Lempainen
Irja Suoyrjö

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut

Hanna Elo

Arkkitehtitoimisto Elo, läsnä 29§

Estyneet

Marja Jalonen
Auli Lanki
Riina Laurila
Henrik Mäkilä
Olavi Nummi

varajäsen (Mäkilä)
jäsen
vs.kappalainen
jäsen
varajäsen (Lanki)

24§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Virsi 592
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25§
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/kirjeellä. Todetaan, että
läsnä ovat kirkkoherra, varapuheenjohtaja sekä viisi jäsentä.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätösesitys (pj) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

26§
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Henrik Mäkilä ja Eeva Nuurma. Henrik Mäkilän ollessa
estyneenä seuraavana vuorossa on Virpi Pämppi.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan, Eurajoen kirkkoherran virastolla.

Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva Nuurma ja Virpi Pämppi.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

27§
Työjärjestyksen hyväksyminen
41§ Avustus Ukrainan kriisiin (lisäys)
42§ Muut asiat (pykälänumerointi)
43§ Ilmoitusasiat (pykälänumerointi)
44§ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
45§ Kokouksen päätös

Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi yllä mainituin muutoksin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

28§
Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston kokouksen 17.02.2022 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 17.02.2022
päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan,
eivätkä ole muutoin lainvastaisia.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

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

29§
Kustaa Aadolfin kirkon kunnostus (liite1)
Eurajoen kirkkojen katselmus pidettiin 28.1.2022 Museoviraston edustajan Mikko
Mannbergin johdolla. Mannbergin koosti huomioista muistion. Kokonaisuutta on käsitelty
kirkkoneuvoston kokouksessa 7.2.2022, kappelineuvoston kokouksessa 10.2.2022,
kirkkovaltuuston kokouksessa 17.2.2022 sekä kiinteistötyöryhmän kokouksessa
22.2.2022.
Seuraava linjaus tehtiin kirkkojen kunnostuksen osalta:
Kustaa Aadolfin kirkon osalta lähdetään voimallisesti viemään nyt kunnostustöitä
eteenpäin, koska lahovaurioiden laajuutta ei vielä tiedetä, sokkelissa on vaurioita sekä
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yksi seinä on alkanut pullistumaan. Samanaikaisesti lähdetään selvittämään vaadittavia
tutkimuksia sekä niiden tekijöitä Luvian kivikirkon osalta.
”Kustaa Aadolfin kirkko on jo neljäs kyseisellä paikalla. Edelliset on aina purettu huonojen
rakenteiden vuoksi. Edellisen kirkon huono kunto, myrskysäällä jopa hengenvaarallinen,
havaittiin jo vuonna 1769, uuden kirkon rakentamisesta päätettiin 1791. Vielä meni
vuosikymmen kiistellessä, eivätkä itse rakennustyötkään täydessä yhteisymmärryksessä
sujuneet. Kirkko vihittiin käyttöön pyhäinpäivänä, 6. marraskuuta 1803. Päivä oli myös
Kustaa II Aadolfin muistopäivä, niinpä kirkko nimettiin hänen mukaansa.
Eurajoen kirkkoon mahtuu 650 henkilöä.” – Eurajoen seurakunnan nettisivuilta
Arkkitehti Hanna Elo kutsuttiin mukaan Kustaa Aadolfin kunnostustöiden kartoittamiseen
sekä suunnitteluun.
Hanna Elon referessikohteita:
• 2021 Liinmaan muinaislinnan alueen kehittämissuunnitelma;
paviljonkirakennus, silta ja portaat, pääsuunnittelu
• 2021 Vanha Rauma Rauman museo Marela, rakennushistoriallinen selvitys
• 2021 Vanha Rauma Wähä-Longi; portti ja aita pääsuunnittelu
• 2020-21 Vanha Rauma Rauman taidemuseo Pinnala, vesikaton korjaus ja
esteettömien sisäänkäyntien pääsuunnittelu
• 2020 Köyliön Vanhakartano alueella sijaitsevien rakennusten restaurointi-,
korjaus- ja muutossuunnitelmia
• 2020 Lapin pappilan restaurointi
• 2020-21 Vanha Rauma As Oy Ruandla, Osteria Filippo, pääsuunnittelu
• 2019 Panelian rukoushuone restaurointi
• 2019 Vanha Rauma Käkelä, pääsuunnittelu
• 2019 60-luvun rivitaloasunnon korjaus ja muutos, Helsinki
• 2018 Kordelinin kappeli, toimenpidesuunnitelma, Rauma
• 2016 Seuratalon muutos- ja korjaussuunnitelma, Panelia
• 2016 Kilpailuehdotus Suomenlinna - asuinrakennuksia (yhteistyössä arkkitehti
Thomas Haupt , architect Riba Rias & master stonemason)
• 2015 Lattiapintojen restaurointi - ja huonekalusuunnittelu, Vuojoen kartano,
Eurajoki
• 2013 Vanha Rauma, Liffander, Kahvila- ja ravintolatilat pääsuunnittelu
• 2007 Vuojoen kartano, orangerian sisustussuunnittelu, Eurajoki
• 2006 Vuojoen kartano, hotellin (Vierastalo Wuojoki) sisustussuunnittelu, Eurajoki

Arkkitehtitoimisto Elo (eloarc.fi) kohdalla on huomioitavaa myös paikkakuntalaisuus. Hanna
Elolle on toimitettu Mikko Mannbergin lähettämät aineistot ja katselmusmuistion, ja hän on
jalkautunut kohteelle 22.3.2022.
Hanna Elo kutsuttiin kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään näkemystään siitä, miten
Kustaa Aadolfin kirkon saneerausten kanssa tulisi edetä.

Päätösesitys (tp): Kirkkoneuvosto tekee päätöksen hyväksyä Hanna Elon mahdollisesti
esittämät kuntotutkimustarpeet, jotta kirkon saneerauksen suunnittelussa edetään.
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Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti, Hanna Elo valitaan Eurajoen kirkon
saneerauksen pääarkkitehdiksi ja hyväksytään Arkkitehtitoimisto Elon esittämän
tarjouksen työstä.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

30§
Lapsivaikutusten arviointi ja nuorten vaikuttajaryhmä (liitteet 2-6)
Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja
otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen,
joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on
asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.
Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä
osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään
valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.

Päätösesitys(pj): nimetään nuorten vaikuttajaryhmä

Päätös: Asia käsitteellään myöhemmin kun saadaan nuorilta suostumus
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: suuri vaikutus
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

31§
Lisämääräraha-anomus / Luodon leirikeskus (liite7-9)
Luodon leirikeskuksessa, ns. poikien majoitustiloissa, on korjaustarvetta, jota ei ole
huomioitu talousarviota laadittaessa. Korjattavat vauriot ovat osin tulleet helmikuussa
2022 hiihtolomarippileirin aikana, mutta osin jo edeltävien leirin aikana.
Liitteessä Rakennus Valosen Oy.ltä saatu tarjous vaurioiden korjaamiseksi.
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Päätösesitys (tp): esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy lisämäärärahan 5000euroa
Luodon leirikeskuksen korjaustöihin.
Päätös: Kirkkoneuvosto esittää, että tapauksesta tehdään lastensuojeluilmoitus.
Kirkkoneuvoston esittää kirkkovaltuustolle päätösesityksen mukaisen lisämäärärahan
(5000euroa) hyväksymisen korjaustöihin.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

32§
Luvian Metsästysseura / Metsästysvuokrasopimus (liite10)
Määritelmä Metsästysvuokrasopimus on sopimus, jolla maanomistaja antaa metsästysoikeutensa vuokralle kokonaan tai osittain (metsästyslain 615/1993 11 §). Maanvuokrasopimuksen nojalla vuokralainen saa metsästää vuokra-alueella vain, jos maanvuokrasopimuksessa on siitä nimenomaisesti sovittu.
Selite
Metsästysvuokrasopimuksesta säädetään voimassa olevan metsästyslain 11 §:ssä.
Maanvuokralain (MVL, 258/1966) mukainen vuokrasopimus antaa oikeuden metsästykseen vuokratulla alueella vain, jos siitä on maanvuokrasopimuksessa nimenomainen mainita (metsästyslain 11 §:n 2 mom.). Jos mainintaa ei ole, metsästysoikeus jää maanvuokran vuokranantajalle.
Maanvuokrasopimus on tehtävä sopijapuolen vaatimuksesta kirjallisesti. Kummankin osapuolen on allekirjoitettava sopimus (metsästyslain 12 §:n 1 mom.). Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan suostumusta siirtää metsästysvuokraoikeuttaan kolmannelle. Vuokralainen ei myöskään saa vuokrata metsästysvuokraoikeuttaan tai osaa siitä edelleen
(metsästyslain 12 §:n 2 mom.). Vuokralaisella on oikeus suorittaa riistanhoidollisia toimenpiteitä vuokraamallaan metsästysalueella (metsästyslain 15 §). Se, jolla on maanvuokrasopimuksenperusteella metsästysoikeus, voi antaa toiselle luvan metsästää, jollei sitä ole
vuokrasopimuksessa kielletty (metsästyslaki 16 7 §).
Metsästysvuokrasopimus voidaan metsästyslain 13 §:n mukaan tehdä määräajaksi tai
toistaiseksi. Toistaiseksi tehdyn vuokrasopimuksen irtisanomista selvitetään asiasanan
vuokrasopimuksen irtisanomisaika yhteydessä. Jos vuokratun alueen omistaja vaihtuu,
uusi omistaja saa irtisanoa metsästysvuokrasopimuksen samalla tavalla kuin toistaiseksi
tehty metsästysvuokrasopimus irtisanotaan. Vuokrasopimus pysyy kuitenkin voimassa, jos
uusi omistaja ei käytä irtisanomisoikeuttaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on
saanut tiedon vuokrasopimuksesta. Luovutuskirjan ehto vuokrasopimuksen pysyvyydestä
johtaa samaan tulokseen (metsästyslaki 14 §).
Kirkkolaki 14luku – Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu / 4§ Muun
kiinteistön luovuttaminen:
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”Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. (11.12.1997/1303)”

Päätösesitys (tp): esittää kirkkoneuvostolle, että metsästysvuokrasopimus Luvian
Metsästysseuran kanssa jatketaan 5 vuoden ajalle. Kirkkoneuvoston valtuuttaa
talouspäällikön allekirjoittamaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Valitusosoitus: Ei valitusoikeutta-valmistelu.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta.

33§
Porin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmä (liitteet 11-13)
Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan
14.10.2020/ 32 § Porin aluekeskusrekisterin. Aluekeskusrekisteri aloitti toimintansa
1.1.2021. Toimintalaajuus, jossa kaikki Porin aluekeskusrekisteriin liittyneet seurakunnat,
ovat järjestäytyneet Porin aluekeskusrekisteriin, saavutettiin 1.1.2022. Eurajoen seurakunta
liittyi Porin aluekeskusrekisteriin 1.5.2021.
Sopimuksessa Porin
yhteistyöryhmästä:

aluekeskusrekisterin

hallinnosta

ja

johtamisesta

todetaan

3 HALLINTO JA JOHTAMINEN
3.1 Yhteistyöryhmä
Aluekeskusrekisterin toimintaa kehittää sopijapuolten yhteistyöryhmä, joka toimii
hallinnollisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alaisena.
Yhteistyöryhmän jäsenmäärä määräytyy kulloinkin toimintaan osallistuvien sopijapuolten
lukumäärän mukaan siten, että isäntäseurakuntayhtymällä on yhteistyöryhmässä kaksi
jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja, ja kullakin asiakasseurakunnalla yksi jäsen.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhteistyöryhmän jäsenet valitaan
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Lisäksi yhteistyöryhmässä on läsnäolo- ja puheoikeus Porin ev.lut. seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla
sekä yhdellä aluekeskusrekisterin henkilökunnan keskuudestaan valitsemalla edustajalla.
Isäntäseurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja asiakasseurakuntien kirkkoneuvostot
nimeävät Porin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet, joiden tulee
olla seurakuntayhtymän / seurakunnan viranhaltijoita/työntekijöitä. Yhteistyöryhmän
esittelijänä toimii aluekeskusrekisterin johtaja.
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Yhteistyöryhmän tehtävänä on
1. Kehittää aluekeskusrekisterin toimintaa.
2. Tukea aluekeskusrekisterin toimintaa.
3. Käsitellä aluekeskusrekisterin toiminnalliset perusteet ja käytännöt.
4. Käsitellä kustannusten jaon periaatteet, joiden mukaan asiakasseurakunnilta vuosittain
peritään korvaus aluekeskusrekisterin toiminnasta.
Eurajoen seurakunnan edustaja tulee nimetä yhteistyöryhmään.
Päätösesitys (tp): esittää kirkkoneuvostolle, että se nimeää kirkkoherra Asko Riihimäen
varsinaiseksi jäseneksi Porin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään ja hänen
varajäseneksi toimistosihteeri Hanna Välimaan

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei valitusoikeutta. Asian valmistelu.

34§
Seurakunta-aloite / Mediamissio (liite14)
Marketta Jalonen on lähestynyt Eurajoen seurakuntaa liitteenä olevalla aloitteella.
Taustaa aloitteen asiaan:
IRR-TV on vuonna 1986 perustettu medialähetystyöhön erikoistunut yleiskristillinen lähetysjärjestö. IRR-TV ry:n päämissioalue on Venäjä.
Medialähetystyömme jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen.
Suurkaupunkimissiot – IRR-TV tunnetaan kristillisten kirkkojen ja seurakuntien kanssa
toteutettavista suurkaupunkimissioista, joita järjestö on toteuttanut yhdessä niiden kanssa
vuodesta 2003 lähtien 108 kaupungissa.
108 kaupunkia. IRR-TV käyttää mediaa laajasti evankeliumin välittämiseksi suurkaupungeissa tapahtuvissa missioissa. Muutoskertomukset näkyvät ja kuuluvat parhaaseen katselu- ja kuunteluaikaan televisio-ohjelmissa ja radio-ohjelmissa, jättikokoisissa ulkomainostauluissa, sosiaalisessa mediassa ja painotuotteissa. Mediamission julkisen osion
kesto on keskimäärin 30 päivää.
TV-ohjelmat – IRR-TV tuottaa lähes 1000 TV -ohjelmaa vuosittain ja lähettää nämä 16
satelliittikanavan kautta eri puolille maailmaa. Ohjelmat näkyvät mm. Pohjois-Afrikassa,
Lähi-Idässä sekä Keski- ja Etelä-Aasiassa.
Kirjallisuustyö – IRR-TV on painattanut yhteensä yli 8 miljoonaa kirjaa sisältäen Johanneksen evankeliumia, Uusia testamenttia, Raamattua ja evankelioivaa missiokirjaa 30 kielellä 4 mantereella.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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IRR-TV:n toiminnanjohtajana toimii Hannu Haukka.
Valtakunnallinen mediamissio Suomeen 2022?
10. helmikuuta IRR-TV:n uudelle toimitalolle kokoontui vajaa kolmekymmentä herätysliikkeiden johtajaa ja edustajaa eri kirkkokunnista sekä kristillisistä järjestöistä ja medioista.
Tapaamisen tavoitteena oli avata keskustelua ja kartoittaa eri tahojen kiinnostusta kristittyjen yhteisen, valtakunnallisen mediamission järjestämisestä Suomessa. Vaikka IRR-TV
toimi tilaisuuden kutsujana ja isäntänä, missio olisi toteutuessaan kaikkien kristillisten kirkkokuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteinen.
Tähän mennessä yhteiskristillinen medialähetystalo on ollut luotsaamassa mediamissioita
107 eri kaupungissa vuoteen 2019 loppuun mennessä. Ensimmäinen mission järjestettiin
vuonna 2003 Volgogradissa Venäjällä. Suomessa missioita on pidetty seitsemän ja ne on
rajattu koskemaan kokonaisia maakuntia yhden kaupungin sijaan. Ensimmäinen missio
kotimaassa oli vuonna 2011 pääkaupunkiseudulla. Sen jälkeen on järjestetty missiot Varsinais-Suomessa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, PohjoisKarjalassa sekä Pohjanmaan alueella.
Mission peruskonsepti on kaikkialla samankaltainen. Ensimmäinen asia on saada paikalliset seurakunnat yhteen ja saada heidät sitoutumaan missioon ja sen jälkihoitotyöhön. Sen
jälkeen aloitetaan etsimään muutostarinoita, joista noin 15 parasta valitaan missiokirjaan
ja eri medioihin tuleviin mainoksiin. Kaikki vapaaehtoiset saavat koulutuksen seurantatyötä tai puhelinkeskuksessa työskentelyä varten. Varsinaisen mission aikana 30 päivän
ajan kirjaa ja mission muutostarinoita mainostetaan ja kerrotaan alueen kaikissa mahdollisissa medioissa: televisiossa, radiossa, ulkomainonnassa, lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Asiasta kiinnostuvat ihmiset ottavat yhteyttä puhelinkeskukseen, josta tiedot menevät eri paikallisseurakunnille jatkoyhteyttä varten. Seurakuntien vapaaehtoiset myös postittavat tai jakavat kirjat ne tilanneille. Kotimaan missio on aiemmin poikennut kirjatilausten
suhteen siinä, että kirja postitettiin monilla alueilla automaattisesti kaikille kotitalouksille,
paitsi heille, joilla oli mainoskielto.
Toimintaa on IRR-TV.n ja Radio Dein kautta sekä Itäportti -lehden välityksellä.
Päätösesitys (pj):: työntekijäkokouksessa (16.3.) käydyn keskustelun perusteella esittää
kirkkoneuvostolle, että seurakunta etsii vaihtoehtoisia tapoja hoitaa evankelioimistyötä
(ystäväevankeliointi yms.) mediamissioon osallistumisen sijaan. Tähän kutsutaan mukaan
kirjelmän lähettäjiä.
Puheenjohtaja muuttaa päätösesitystään: osallistutaan 2000euron summalla, valtuutetaan
seurakunta-aloitteen tekijät toimimaan Mediamission työryhmänä Eurajoen
seurakunnassa.
Päätös: Hyväksytään
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei valitusoikeutta. Asian valmistelu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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35§
Vainajien säilytystila Luvialle
Eurajoen seurakunnalla on Irjanteen kappelin yhteydessä vainajien säilytykseen kahden
paikan kylmäkaappi. Kylmälaite sijaitsee kappelin kellarikerroksessa ja tilaan vie jyrkät
rappuset, joissa arkun kantaminen on äärimmäisen haasteellista. Näin ollen
hautaustoimistot eivät halua hyödyntää Irjanteen säilytystilaa ja Luvialle haudattavat ovat
olleet Porin seurakuntayhtymän vainajien säilytystiloissa. Luvialla ei tällä hetkellä ole
vainajien säilytystilaa.
Porin seurakuntayhtymän hautatoimesta vastaava ylipuutarhuri Sari Salow on ollut
Eurajoen seurakuntaan yhteydessä heille haasteellisesta ruuhkatilanteesta. Ovat
joutuneet nyt sovittelemaan Perusturvan kanssa vainajien säilytystä. Salow esitti että
v.2023 alusta Eurajoen seurakunnalle on ajateltu esittää vuokraa vainajien säilytyksestä
Porin seurakuntayhtymän tiloissa.
Syksyllä 2021 hautausmaakatselmuksen yhteydessä pohdittiin mahdollisuutta rakentaa
Luvian kirkon pihassa olevan vanhan makasiinin sisälle – ”Huone-huoneen sisälle” periaatteella – tila, jonne siirrettäisiin Irjanteen kylmälaitteisto. Kirkkojen katselmuksen
yhteydessä Museoviraston Mikko Mannbergiltä tiedusteltiin mahdollisuutta hyödyntää tuo
makasiini. Jos ulkokuoreen ei kosketa (valaistus pitää muuttaa) niin Museovirasto ei näe
asiassa ongelmaa.

Kn 25.11.2021 on käsitellyt asiaa seuraavasti 149§ / Rakennusavustusten hakeminen:

Rakennus Valonen on syksyllä 2021 antanut alustavan hinta-arvion makasiinin sisään
rakennettavan huoneen rakentamisesta:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Tämä hinta-arvio ei sisällä sähköjä, kylmälaitteen purkamista Irjanteella – kuljettamista
Luvialle sekä uudelleen kasaaminen, tarvittavaa iv/putkityötä, lukitus ja murtohälytys.
Päätösehdotus (tp): esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi esitetyin tiedoin
projektin aloittamisen. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistötyöryhmän määrittelemään
työlle työryhmän, johon nimetään suunnittelija/valvoja, työn tekijä/vastuullinen työnjohtaja.
Talouspäällikkö laatii kokonaiskustannuksista erillisen laskelman, ja tuo kirkkoneuvostolle
tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

36§
Eurajoen seurakunnan sekä hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2021 (liite15)
Seurakunnan tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut,
tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot.
Toimintakertomus sisältää kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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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.
Tuloslaskelmassa
Toimintakate oli 1 688 654,56 euroa, joka oli 68 705,56 euroa yli arvion, joka sisälsi
talousarviomuutoksia 42 570,00euroa.
Kirkollisverotilitykset kasvoivat 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021
kirkollisveroa tilitettiin 1 949 984 euroa, joka oli 175 984 euroa arvioitua enemmän.
Valtion rahoitusta maksettiin 183 744 euroa. Verotuskulut olivat 28 564 euroa. Kirkon
keskusrahastomaksuja maksettiin 75 875 euroa ja eläkerahastomaksuja 93 384 euroa.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat 1 790 eroa positiivinen.
Vuosikate oli 249 040 euroa positiivinen.
Poistoja kirjattiin yhteensä 190 132 euroa.
Tuloslaskelmassa ennen tilikauden tulosta on esitetty erilliskirjanpitona hoidettavan
hautainhoitorahaston tuotot 113 748 euroa ja kulut 109 282 euroa sekä rahastosiirto 4 465
euroa.
Investointimenoja olivat Seurakuntakeskus Tapulin vesikaton kunnostus ja maalaus sekä
Luvian seurakuntakeskuksen alakerran saneerauksen viimeistelyt.
Eurajoen seurakunnan Tilinpäätös -kirja 2021 on liitteenä.
Seurakunta hallinnoi hautainhoitorahastoa erillisellä tulos- ja taseseurannalla, jotka
esitetään Eurajoen seurakunnan Tilinpäätös-kirjan osana.

Päätösesitys (tp):
Kirkkoneuvosto hyväksyy Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta
2021, allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajalle hallinnon sekä
talouden tarkastusta varten sekä lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta

37§
Viranhoitomääräys Ilona Koivistolle Eurajoen seurakuntaan (liite 16)
Eurajoen seurakunnan kirkkoherra Asko Riihimäki pyytää tuomiokapitulia antamaan
viranhoitomääräyksen pastori Ilona Koivistolle ajalle 1.6.-31.8.2022. Seurakunnassa
tarvitaan kesän aikana vuosilomien ja leirien vuoksi ylimääräistä pappistyövoimaa.
Viranhaltijapäätös 30/2022: Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen
Pastori Ilona Koivistolle annetaan kirkkolain 6 luvun 1 §:n 4 momentin nojalla
viranhoitomääräys Eurajoen seurakuntaan virkaa perustamatta ajalle 1.6.-31.8.2022.

Päätösesitys (pj): merkitään tiedoksi

Päätös: merkittiin tiedoksi
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: On vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei valitusoikeutta.

38§
Määräaikaisen diakonin palkkaaminen
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 9/22:

Eurajoen seurakunta
Kirkkoherra
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki
asko.riihimaki@evl.fi; 044-3650314

Viranhaltijapäätös 9/22

Päätöspäivä: 28.2.2022

Asia: määräaikainen, tilapäinen virka diakoniatyöhön

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätös:
Olen tänään päättänyt ottaa sosionomi- diakoni Elina Jussilan (191172-) diakonian tilapäiseen virkaan
ajalle 1.5.2022-30.11.2022. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen ja viran ensimmäinen
sijoituspaikka on seurakuntakeskus tapuli . Ennen viranhoidon aloittamista hänen on esitettävä
lääkärintodistus terveydentilasta ja RL (770/1993) 6 §:n 2:mom rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyä
varten.
Perusteet: KJ 4:3§Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on
kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei
muulla tavoin auteta. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston
hyväksymässä diakoniatyön johtosäännössä.
Kn ohjesääntö 4:11 §b kirkkoherran päätös ottaa tilapäinen viranhaltija enintään 7 kk ajaksi.
asiasta kirkkoneuvoston jäsenten kanssa käyty sähköpostikeskustelu.
Eurajoen kirkkoherranvirastossa,
Asko Riihimäki
Kirkkoherra
Päätöksen tekemistä ennen kirkkoherra oli käynyt sähköpostikeskustelun kirkkoneuvoston jäsenten kanssa
siitä, onko tällainen päätös mahdollista tehdä, koska tehtävään ei ole varattu määrärahaa. Kaikki vastanneet
kannattivat päätöstä. Kuten viranhaltijapäätöksestä näkyy, päätös on tehty 30.11.2022 asti, koska
ohjesäännön mukaan viranhaltija voi valita määräaikaisen työntekijän 7 kk ajaksi.

Päätösesitys: (pj) kirkkoneuvosto vahvistaa sosionomi-diakoni Elina Jussilan valinnan
tilapäiseen määräaikaiseen diakonian virkaan 1.5.2022-31.12.2022.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

39§
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Esitellään kokouksessa
Päätös: Merkattiin tiedoksi

40§
Kolehtisuunnitelma vuodelle 2022
Lähetetään myöhemmin.
Päätös: Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma loppuvuodelle 2022

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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41§
Avustus Ukrainan kriisiin
Päätös: Kirkkoneuvoston päätti kanavoida 5000euron avustuksen Kirkon Ulkomaanavun
kautta Ukrainan pakolaisten tukemiseksi, lähetetään edelleen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi

42§
Muut asiat
Ei muista asioita

43§
Ilmoitusasiat
43.1. Seurakuntavaalien tärkeät päivämäärät (liite17)

44§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus (liite18)
Puheenjohtaja antoi liitteen18 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

45§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Katri Sildén
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 24.03.2022

Eeva Nuurma

Virpi Pämppi

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 24.03.2022 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Eurajoen
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 25.03.- 08.04.2022.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

