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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 8/2021

Aika

Torstai 25.11.2021 klo 18.00

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2, Eurajoki

Jäsenet

Tuija Kruus

Kristiina Isokorpi
Auli Lanki
Henrik Mäkilä
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Jarmo Sallila
Hanna Suominen
Katri Sildén

vs. kirkkoherra, puheenjohtaja,
poistui 147§ pykälän ajaksi
varapuheenjohtaja, toimi
puheenjohtajana pykälän 147§ ajan
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
talouspäällikkö, sihteeri

Seppo Lempainen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Riina Laurila
Irja Suoyrjö

kappalainen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Harri Lehtinen

Estyneet

136§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

137§
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.

pöytäkirjan tarkastajat ______

______
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Puheenjohtaja on kutsunut kirkkoneuvoston koolle sähköpostilla/kirjeellä. Todetaan, että
läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätösesitys (pj) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

138§
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Henrik Mäkilä ja Eeva Nuurma.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan, Eurajoen kirkkoherran virastolla.

Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henrik Mäkilä ja Eeva Nuurma.
Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

139§
Työjärjestyksen hyväksyminen
poistetaan esityslistan pykälä §150, sillä Asko Riihimäki on peruuttanut
vuorotteluvapaahakemuksensa
seuraavat pykälät numeroidaan uudelleen

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

Päätös Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti

140§
Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston kokouksen 14.10.2021 päätösten toimeenpano
Kirkkolaki 10:1§

pöytäkirjan tarkastajat ______
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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 14.10.2021
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

141§
Talousarvio 2021, muutos
Rahoitusosaan TA2021 oli kirjattu pysyvien vastaavien myyntituloja 100.000euroa
(tonttimyyntejä: Luodon alue) – nämä eivät kuitenkaan toteudu vuonna 2021. Alueen
kaavoitusmuutos on edelleen kesken.

pöytäkirjan tarkastajat ______
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TP edellinen vuosi
2020

TA kuluva
2021

TA muutokset
2021

TA Yhteensä
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

Tulorahoitus

-290 669,05

-189 573,36

34 570,00

-155 003,36

-201 188,16

46 184,80 130

Vuosikate

-290 669,05

-189 573,36

34 570,00

-155 003,36

-201 188,16

46 184,80 130

Investoinnit

174 637,68

55 000,00

39 195,00

94 195,00

131 730,56

-37 535,56 140

364 713,68

155 000,00

39 195,00

194 195,00

131 730,56

Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot

-100 000,00

Rahoitusosuudet investointimenoihin

-190 076,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien
nettorahavirta

-116 031,37

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset

-134 573,36

73 765,00

-60 808,36

-79 665,16
93 697,15

-69 457,60

0,00

928,20

0,00

Rahavarojen muutos

-102 227,59

-134 573,36

Rahavarojen muutos (tase)

-102 227,59

0,00
73 765,00

-60 808,36

111 785,44 -111 785,44

0

-3 222,39

0

115 936,03 -115 936,03

0

46 478,43 -107 286,79 -76
-46 478,43

Päätösesitys (tp): esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi talousarvion 2021
rahoitusosaan ylläesitetyn muutoksen
Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti

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

142§
Metsänhoitoyhdistys Lounametsän sopimus palveluista ja kustannusarvio (liite1)
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä on hoitanut Eurajoen seurakunnan metsiä kattaen
metsänhoitosuunnitelman 10-vuoden aikajanalle, hoitosuunnitelman mukaiset
toimenpiteen, neuvottelut Eurajoen seurakunnan kanssa, sekä puutavaran myyntitoimet.
Edellinen hoitosuunnitelma päättyy vuoden 2022 loppuun ja uusi hoitosuunnitelma tulisi
laatia. Metsänhoitoyhdistys Lounametsä on antanut liitteen mukaisen kustannusarvion.
Suunnitelmakausi on 10v ja uusi metsäsuunnitelma tulisi siis vuosille 2022-2032.

Päätösesitys (tp): esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi Metsänhoitoyhdistys
Lounametsän esittämän sopimuksen ja kustannusarvion

pöytäkirjan tarkastajat ______
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0
0

46 478,43

Päätös: Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti

0

-928,20

3 222,39

13 803,78

68

8 649,24 114

115 936,03 -115 936,03

-228,21

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten
velkojen muutos

62 464,44
-100 000,00

0,00

13 803,78

Lyhytaikaisten saamisten muutos

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-100 000,00

0
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Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin:
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

143§
Esteettömyyskävelyraportti Eurajoki ja Luvia (liite2)
Ramboll Finland toteutti 16.9.2021 esteettömyyskävelyn Eurajoen ja Luvian eri kohteissa.
Työn tilaajana oli Eurajoen kunta. Eurajoen seurakunnan osalta kohteina olivat
Seurakuntakeskus Tapuli, Kustaa Aadolfin kirkko, Luvian kirkko sekä Luvian
seurakuntakeskus.
Havainnot, joihin kirjattiin toimenpidesuosituksia / Tapuli:
- jalkakäytävän reunakivet 100mm korkeita, tulisi uusia 30mm korkeiksi
- salien sisäänkäynnin ritilän uudelleen asennus, korjataan tasoeroa kynnykseen
nähden
- Seurakuntakeskuksen oven avaukseen tarvittava voima ylittää
esteettömyyskriteerit (vaihtoehdot: automaattiovi tai keventäminen nykyistä)
- levähdyspenkkien uusimisen yhteydessä hankittava esteettömät penkit,
vaihtoehtoisesti käsinojalliset, huomioidaan istuinkorkeus
- kontrastiraidat hautausmaalle meneviin kiviportaisiin
- hautausmaalle vievän luiskan leventäminen (kääntymiskohta)
- liuskan alaosaan käsijohde, tasoerojen korjaus
Havainnot, joihin kirjattiin toimenpidesuosituksia / Kustaa Aadolfin kirkko
- esteettömien autopaikkojen merkkaus
- kirkon luiskan kaltevuuden vähentäminen (on nyt 13%, suositus 8%)
- luiskan tasanne tulisi olla suurempi (vähintään 1500x1500mm oven avaamiseen
tarvittavan tilan lisäksi)
Havainnot, joihin kirjattiin toimenpidesuosituksia / Luvian kirkko ja seurakuntakeskus
- esteettömän autopaikan merkkaus
- seurakuntakeskuksen oven avaukseen tarvittava voima ylittää esteettömyyskriteerit
(tulisi keventää)
- kirkon portaisiin mahdollisuuksien mukaan käsijohteet sekä leventää tasannetta
- kirkon luiskan kaltevuuden loiventaminen (nyt 16%, suositus max 8%)
- pihamaan penkit: uusimien yhteydessä huomioita käsinojat ja istuinkorkeus

Päätösesitys (tp ): Merkitään tiedoksi. Raportti viedään edelleen kiinteistötyöryhmään
toimenpide-ehdotusten laatimista varten.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: vähäinen.
Muutoksenhaku: valmistelua, ei valitusoikeutta

pöytäkirjan tarkastajat ______

______
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144§
Luottotappio-ehdotus, syksy 2021 (liite3)
Erillinen liite
Päätösesitys (tp): esittää kirkkoneuvostolle, että vuoden 2020 erääntyneet saatavat
kirjataan luottotappioksi

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

145§
Kolehtisuunnitelmat (liitteet 4-5)
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24/2021 1.10.2021 / Vuoden 2022 kirkkokolehdit:
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että vuoden 2022 aikana on
hiippakunnissa koottava alla luetellut kolehdit.
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä
kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten
tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia
koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää
kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Suomenkieliset hiippakunnat voivat
määrätä kaksi kolehtia.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa,
ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kolehtikohteet ovat siis kirkkohallituksen päättämiä tai sen suosituksia, sekä erillisistä
kolehtipyynnöistä tulleita tai oman seurakunnan kohteita.
Kolehtisuunnitelmat ovat liitteenä:
- Liite 4 on kolehtisuunnitelma 1.1.-8.5.2022 Eurajoen kirkkoon.
- Liite 5 on Luvian kappelineuvoston kokouksessaan 12.11.2021/32§:ssä hyväksymä
ajalle 1.1.-17.2.2022 Luvian kirkkoon

Päätösesitys(pj): Vahvistetaan kolehtisuunnitelmat 1.1.-8.5.2022 Eurajoen kirkkoon ja
Luvian kirkkoon ajalle 1.1.-17.2.2022.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

pöytäkirjan tarkastajat ______
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Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Lapset on huomioitu kolehtisuunnitelmassa.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

146§
Talousarvio 2022, Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2024 (liite6)
Talousarviossa 2022 käyttötalouden toimintatuottoja on arvioitu kertyvän 240 186 euroa.
Lukuun ei sisälly kiinteän käyttöomaisuuden tai vastaavan myynnistä aiheutuvaa
myyntivoittoa.
Toimintakuluihin on arvioitu 1 924 296 euroa. Toimintakate ennen poistoja ja sisäisiä eriä
on 1 684 110 euroa. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 1 885 843 euroa. Valtionrahoitusta
on arvioitu maksettavan 182 000 euroa ja verotuskuluja aiheutuvan 26 500 euroa.
Kirkon keskusrahastomaksuihin varataan 165 700 euroa. Rahoitustuotot ja –kulut ovat
yhteensä 800 euroa positiivinen.
Vuosikate on 199 333 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 193 080
euroa.
Tilikauden 2021 tulokseksi arvioitu jäävän ylijäämäiseksi. Investoinnit vuonna 2022 ovat
osalta 215 000 euroa. Seurakuntakeskus Tapulin saneerauskustannuksien osalta
suunnitelman mukainen kolmas vuosi on kyseessä. Kustaa Aadolfin kirkon, Luvian kirkon
sekä Irjanteen kirkon saneerauksien suunnittelutyöt on huomioitu talousarviossa. Luvian
hautausmaan rakennusten kehittäminen ja korjaus / suunnittelutyö on huomioitu
talousarviossa.

Päätösesitys (tp): hyväksytään talousarvio vuodelle 2022, taloussuunnittelu vuosille
2023-2024, lähetetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi

Päätös: hyväksytään päätösesityksen mukaisesti
valmistelu, ei valitusoikeutta

147§
Palkkaluokka- ja kokemuslisätarkistukset (liite7)
Luottamuksellinen, erillisen liitteen mukaan.
Esittelijänä talouspäällikkö. Puheenjohtajana on varapuheenjohtajana.

Päätösesitys (tp): Esityksen mukaan.

pöytäkirjan tarkastajat ______
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Päätös: Hyväksyttiin erillisen esityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

148§
Metsä Osuuskunta (liite8)
Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako uudistuu vuoden 2022 alusta. Metsä1 -lisäosuus
korvaa A-lisäosuudet uusien sijoitusten kohteena. A- ja B-lisäosuudet säilyvät edelleen
voimassa, mutta 1.1.2022 alkaen niihin ei voi enää sijoittaa.
Metsäliitto Osuuskunta tarjoaa mahdollisuutta muuttaa haluttaessa osan tai kaikki Alisäosuudet samaksi määräksi Metsä1 -lisäosuuksia, eli muuntosuhde on 1:1
Eurajoen seurakunnalla on Metsä Osuuskunnan A-lisäosuuksia, 17.9.2021 arvon
mukaisesti 6293euroa.
Ilmoitus muutoksesta tehdään netissä.
Samalla ilmoitetaan, jos haluaa käyttää osuuskorot lisäosuuksien merkintään. Jos ilmoitus
ei tehdä maksetaan osuuskorot vuosittain pankkitilille.
Muunnot kohdistuu A-lisäosuuksiin ikäjärjestyksessä vanhimmasta alkaen. Muutos tulee
tehdä viimeistään 30.11.2021

Päätösesitys (tp): esittää kirkkoneuvostolle, että Eurajoen seurakunnan omistamat Metsä
Osuuskunnan A-lisäosuudet muutetaan kokonaisuudessaan Metsä1 -lisäosuuksiksi,
jolloin seurakunnalla säilyy tulevaisuudessa mahdollisuus lisäsijoituksiin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

149§
Rakennusavustusten hakeminen
Seurakunta voi hakea kirkkohallituksen rakennusavustusta kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakentamiseen ja korjaamiseen. Vuodesta 2016 alkaen kirkollisen rakennusavustuksen pääpaino on suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeiden rahoittamisessa.

pöytäkirjan tarkastajat ______
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Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin
(430/2015) tuli käytäntöön vuoden 2016 alusta. Näillä tehtävillä tarkoitetaan laissa hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon
liittyviä tehtäviä. Vuosina 2016-18 on valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta myönnetty
seurakunnille vuosittain 5 m€. Tällä rahoitetaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia koskevia
korjaus-, muutos- ja konservointihankkeita seurakuntien hakemusten perusteella. Muille
seurakuntien rakennuksille on ollut jaossa kirkon keskusrahastosta jaettavaa tukea 1 m€
vuosittain.
Avustuksia haetaan vuosittain kirkkohallitukselta sähköisellä hakemuksella ja hakemuksen
viimeinen jättöpäivä on vuoden viimeinen päivä. Rakennusavustushakemus löytyy Sakastin sivulta.
Liitteeksi tarvitaan yleensä saman tasoiset suunnitelmat kuin vahvistamispäätösten yhteydessä. Avustusten jakoperusteet julkaistaan kirkkohallituksen yleiskirjeissä, joista viimeisin
on nro 12/2017. Muutokset ovat mahdollisia, liittyen kirkon rakennusrekisteri Basiksen
käytön kehittämiseen.
Rakennusavustukset kattavat vain muutaman prosentin seurakuntien rakennusten vuosittaisista hoito-, korjaus- ja rakennuskustannuksista.
Seurakuntien kannattaa seurata aktiivisesti hankekohtaisia yhteiskilpailutuksia, EU-tukiohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia, sekä energiatukia.

Avustukset kulttuuriperinnön hoitoon
Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet muuttuivat vuoden 2016 alusta. Jakoperusteiden muutos johtuu ennen kaikkea rahoitustavan muutoksesta: seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta muuttui valtion rahoitukseksi. Laki valtion rahoituksesta Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa.
Rakennusavustukset jakautuvat kahteen ryhmään:
•
•

valtion rahoituksesta jaettava avustus
kirkon keskusrahaston tuki

Valtion rahoituksesta jaettava avustus on tarkoitettu kirkon kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoitoon. Valtion rahoituksesta jaettava avustus
koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suojeltuja kirkollisia rakennuksia (KL 14 luku 2 §) kokonaisuudessaan . Vuonna 2019 valtion rahoituksesta jaettavan
avustuksen kokonaissumma oli 7 miljoonaa euroa.

Avustusta voidaan myöntää:
•

suojellun kirkollisen rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin,
näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan

pöytäkirjan tarkastajat ______
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•

•

suojellun kirkon pihan käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos- ja konservointitöihin. Kirkkopihan korjaus- ja konservointitöihin avustusta voidaan myöntää, jos kyseessä on suojelukohde.
kirkollisen arvoesineistön konservointiin (esimerkiksi kirkkotaide, kirkolliset tekstiilit, ehtoollisvälineet ja kirkkosalin sisustus)

Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, voivat hakea
valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Kirkkohallitus voi pyytää Museovirastolta lausuntoa asiasta, kun avustushakemus koskee suojeltua rakennusta.
Muistilista avustuksen hakemiseen:
•
•
•
•

Avustushakemuksen käsittelee seurakunnassa kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto.
Hakuaika päättyy vuoden lopussa
Hakemukset liitteineen lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi
Avustushakemuksen löydät tämän sivun lisäksi Evl-plussasta Korjausten rahoitus -sivulta ja Sakastista Rakennusavustus-sivulta

HUOM! Kirkon uusi kiinteistönhallintajärjestelmän perusosa kohderekisteri Basis on
otettu käyttöön seurakunnissa vuosina 2016–2018. Avustuksen hakua ja käsittelyä varten tulee hakemuksen kohteena olevan rakennuksen tai esineen ajantasaiset tiedot ja
hakemukseen liittyvät dokumentit olla tallennettuna Basikseen.

kohde
Kustaa Aadolfin
kirkko
(Basis:
100461914W)

työ
investointitilausnro.
2005898

Luvian kirkko
(Basis: kohde
löytyy mutta ei
pysyvää
rakennustunnusta)

investointitilausnro.
2008868

vuorilautojen osittain
vaihtaminen sekä
kirkon katon ja
laudoituksen
maalaus, salaojat,
sadevesikaivot

sisäpuolen
kunnostus:
lohkeilleen seinän
kunnostus, maalaus,
penkkien maalaus,
jugend-aiheisten
kattomaalausten
palauttaminen esille

pöytäkirjan tarkastajat ______
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2022
2023kartoitus - kuvaus,
työn toteutus
näytteet,
työtapasuunnitelman
teko, kilpailutus
(30.000 euroa)

kartoitus - kuvaus,
työn toteutus
näytteet,
työtapasuunnitelman
teko, kilpailutus
(20.000euroa)
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Irjanteen kirkko
(Basis: kohde
löytyy mutta ei
pysyvää
rakennustunnusta)
Luvian
hautausmaan
rakennukset
(Basis: kohde
löytyy mutta ei
pysyvää
rakennustunnusta)

Luvian
hautausmaan
rakennukset

investointitilausnro.
2008871

kartoitus - kuvaus,
näytteet,
työtapasuunnitelman
teko, kilpailutus
(10.000euroa)

paanukaton tervaus
kirkon makasiinin
katon uusinta sekä
rakentaminen sisältä
vainajien
säilytystilaksi /
hautausmaan
huoltorakennuksen
sosiaalitilojen
päivitys
huoltorakennuksen
tekeminen
(uudisrakennus)

saatu kirjallinen
kustannusarvio eri
vaiheista
(suunnittelu ja
toteutus
50.000euroa)

kuvaus, piirustukset,
luvat, työtapasuunnitelman teko,
kilpailutus
(20.000euroa)

työn toteutus

Päätösesitys (tp): Eurajoen seurakunta hakee Kirkkohallitukselta rakennusavustusta
Kustaa Aadolfin kirkon, Luvian kirkon, Irjanteen kirkon kunnostamistöiden suunnitteluun,
Luvian hautausmaan huoltorakennuksen suunnitteluun (uudisrakennus) sekä Luvian
hautausmaarakennusten kunnostamiseen. Hakemus toimitetaan Kirkkohallitukselle
vuoden loppuun mennessä kohteittain.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

150§
Urkujen käyttö
Seurakuntaan on oltu yhteydessä. Ulkopuolinen henkilö (ei virka- eikä
työsopimussuhteessa seurakuntaan, ei ole toiminut ns. ”keikkakanttorina” Eurajoen
seurakunnalle) on esittänyt halunsa saada käyttää urkuja sekä urkutuntien pitoon (hänen
yksityistä liiketoimintaansa), että myös omaan harjoitteluun.
Kyseinen henkilö on virkasuhteessa toiseen seurakuntaan, jossa hänellä on urkujen
vapaa käyttö. Perustelut pyynnölle on, että yksi urkuoppilas asuu Eurajoen seurakunnan
vaikutusalueelta.

pöytäkirjan tarkastajat ______

______
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Päätösesitys (tp): esittää ettei lupaa myönnetä, eikä avainta ja hälykoodeja anneta.
Perustelut päätösesitykselle liittyy siihen, että seurakunnan tulisi varmistaa
yhdenvertainen kohtelu jokaiselle pyytäjälle. Jos tällainen lupa / toiminta sallitaan yhden
osalta niin pitäisi myös mahdollistaa muille kyselijöille. Ympäröivillä seurakunnilla ei
tällaista toimintaa ole mahdollistettu.

Päätös: Hyväksytty päätösesityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: vähäinen vaikutus
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

152§
Eurajoen seurakunnan ja hautainhoitorahaston pankkitilit
pankki
Länsi-Suomen OP
Länsi-Suomen OP

srk / hhr
seurakunta
seurakunta

tilinumero
FI28 5022 0620 0192 50
FI16 5022 0620 0574 90

tilisaldo 30.09.21
567.673,80
2.788,00 vv

Nakkila-Luvian OP

seurakunta

FI66 5246 0620 0073 96

219.540,64

Eurajoen SP

seurakunta

FI60 4450 1010 0001 85
YHTEENSÄ

42.697,79
832.980,33

Länsi-Suomen OP

hhr

FI02 5022 0640 0022 03

153.952,47

Nakkila-Luvian OP

hhr

FI38 5246 0650 0328 92

21.463,98

Eurajoen SP
Eurajoen SP
Eurajoen SP

hhr
hhr
hhr

FI11 4450 1040 0151 95
FI70 4450 0010 0840 41
FI64 4450 0050 0183 70
YHTEENSÄ

61.323,19
68.094,64
26.762,38
331.596,66

Eurajoen seurakunnalla on omia tilejä neljä ja hautainhoitorahastolla tilejä on kaikkiaan
viisi. Jokaisesta tilistä maksetaan palvelumaksuja. Tilien hallinnoinnin kannalta olisi
selkeämpää, jos tilejä olisi lukumääräisesti vähemmän. Samalla säästettäisiin
palvelumaksuissa.
Päätösesitys (tp): yhdistellään tilit niin että seurakunnalle jää yksi tili Länsi-Suomen
Osuuspankkiin ja yksi tili Eurajoen Säästöpankkiin. Yhdistellään samoin hautainhoitorahaston tilit eli yksi tili Nakkila-Luvian Osuuspankkiin ja yksi tili Eurajoen Säästöpankkiin.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
pöytäkirjan tarkastajat ______

______
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153§
Muut asiat
Eurajoen hautausmaan sankarihautojen hautalyhdyistä on saatu kirjallinen tarjous.
Suomen Kukkatarvike Oy tarjous on liitteenä.
päätösesitys (tp): tilataan lyhdyt 150kpl, ristillä, tarjouksen mukaisesti. Talouspäällikkö
varmistaa yhteistyötahoja lyhtyhankinnalle.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: ei vaikutusta
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

154§
Ilmoitusasiat
154.1. Turun Arkkihiippakunnan, hiippakuntapastorin
viranhaltijapäätös: Asko Riihimäen virkavapausanomus ajalle
14.10.2021 – 13.12.2021 (liite10)
154.2. Kirkkoherran päätösluettelo 11.10.-25.11.2021, nähtävillä
kokouksessa
154.3. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset nro 31- 41, nähtävillä
kokouksessa
154.4. Koulutukset
- Tuija Kruus,
* Kirjo II, vuosi 2021* Sovinto- ja sovittelijakoulutus, vuosi 2021- Hanna Kärmeranta
* Radiohartauskoulutus, v.2022
- Katri Sildén
* Kirjo II maaliskuu 2022154.5. Luvian kappelineuvoston kokouspöytäkirja 12.11.2021 (liite11)
154.6. Kanttori Maria Verronen on valittu Turun Maarian seurakunnan
kanttorin virkaan.
154.7 Ilona Koiviston viranhoitomääräyksen työvelvoitteen lisääminen
ajelle 11.10-20.11.2021, Turun Arkkihiippakunnan viranhaltijapäätös
83/2021, diaarinumero DTUR/130/01.01.01/2021
154.8 Riina Laurila, pappisvihkimys, vihittävien vokaatiot, Turun
Arkkihiippakunnan pöytäkirjanote 15/2021, diaarinumero
DTUR/217/08.00.03/2021
154.9 Eurajoen seurakunnan korona-ohjeistus
154.10 Seurakunnan messuohjelmia ollaan päivittämässä ajantasalle
Päätösesitys (pj): Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi

pöytäkirjan tarkastajat ______

______
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155§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus (liite12)
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen

156§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo2050

KIRKKONEUVOSTO

Tuija Kruus
puheenjohtaja

Katri Sildén
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 25.11.2021

Henrik Mäkilä

pöytäkirjan tarkastajat ______

Eeva Nuurma

______
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NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 25.11.2021 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 26.11.- 26.12.2021.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

pöytäkirjan tarkastajat ______

______

