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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 3/2018

Aika

Keskiviikko 17.10.2018 klo 18.00 – 19.15

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Jäsenet
läsnä

Muut
läsnä

Poissa

Pämppi Virpi
Hollmén Maarit
Aro-Heinilä Tuomo
Isokorpi Kristiina
Jalonen Marja
Jalonen Marketta
Korkeakoski Jenni
Lanki Auli
Lehtinen Harri
Lempainen Seppo
Mäkilä Henrik
Niemi Sarianna
Nordling Niina
Nummi Olavi
Nuurma Eeva
Pajunen Tuulikki
Sallila Jarmo
Santapere Merja
Seppä Anna-Liisa
Syväsalmi Emilia
Tuominen Hanna

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
saapui 24 § käsittelyn aikana
klo 18.12
jäsen, kn varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Riihimäki Asko
Rantala Kirsi

kirkkoherra
vs. talouspäällikkö, sihteeri

Helminen Markus
Seikkula Sari
Uusi-Uola Erja
Östman Hanna

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

24 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pidettiin hiljainen hetki kirkkovaltuuston jäsenen
Erkki Perkolan poismenon johdosta.
Tämän jälkeen veisattiin virrestä 197 säkeistöt 1, 4 ja 5, jonka jälkeen kirkkoherra Asko
Riihimäki piti alkuhartauden.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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25 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8:5 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 10.10.2018.
Kutsu asialuetteloineen on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 10.10. – 17.10.2018.
Kokouksesta on ilmoitettu sanomalehti Länsi-Suomessa.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja
todetaan varajäsenten paikallaolo.
Suoritettiin nimenhuuto.
Todettiin, että esteestä olivat ilmoittaneet Sari Seikkula, Erja Uusi-Uola ja Hanna Östman.
Sari Seikkulan tilalle kutsuttiin Veijo Mäkilä, joka ilmoitti esteestä, jolloin Sari Seikkulan
tilalle kutsuttiin Sarianna Niemi. Erja Uusi-Uolan tilalle kutsuttiin Merja Santapere.
Hanna Östmanin tilalle ei saatu varajäsentä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

26 §
Pöytäkirjan tarkastajat
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää,
että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Seuraavana vuorossa ovat Anna-Liisa Seppä ja Emilia Syväsalmi.
Pöytäkirjantarkastus toimitetaan Luvian toimipisteessä torstaina 18.10.2018 viraston
aukioloaikana klo 9.00 – 12.00.
Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anna-Liisa Seppä ja Emilia Syväsalmi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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27 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkovaltuuston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi. Puheenjohtaja esitti, että kohtaan Muut asiat lisätään vs.
talouspäällikön tilannekatsaus urkuhankkeen etenemisestä.
Päätös

Hyväksyttiin.

28 §
Tontin myynti
Kirkkoneuvosto 13.6.2018/75 §:
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmassa kuluvalle vuodelle
Eurajoen keskustassa sijaitsevan puretun rivitalon tontin ja sillä sijaitsevan autotallin
myynnin.
Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston
päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto on alustavissa neuvotteluissa keskustellut, että tontti myydään tarjousten
perusteella.
Vs. talouspäällikkö on selvittänyt tontin myyntiä ja pyytänyt tarjouksen Kari Syväsalmelta
Nakkila-Luvian OP-Kiinteistökeskus Oy:stä.
Kirkkoneuvosto keskusteli tontin myynnin valmistelusta ja myynnin toimeksiannosta.
Kirkkoneuvostossa ehdotettiin, että ryhdytään valmistelemaan tontin myyntiä,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Lempainen toimii yhteyshenkilönä ja vastaa
tiedusteluihin.
Tontin myynnistä ilmoitetaan Länsi-Suomessa, Satakunnan Viikkossa ja etuovessa.
Vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Lempainen
suunnittelevat myynnin aikataulun ja laativat ilmoituksen.
Päätösesitys (tp)
Ryhdytään valmistelemaan tontin myyntiä ja myynti toteutetaan kirkkoneuvon
ehdotuksen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
Kirkkoneuvosto 12.9.2018/90 §:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

4
”Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.6.2018/75§ ja päättänyt, että
ryhdytään valmistelemaan tontin myyntiä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo
Lempainen toimii yhteyshenkilönä ja vastaa tiedusteluihin.
Tontin myynnistä ilmoitettiin Länsi-Suomessa ja Satakunnan Viikossa, tarjousten viimeinen
jättöpäivä oli 28.8.2018 klo 15.00.
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kolme. Yhteenveto tarjouksista ja
kauppakirjaluonnos ovat liitteenä. Liitteet 1 ja 2.
Kirkkoneuvosto keskusteli tontin myynnistä ja saaduista tarjouksista.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi tontin
51-409-2-133 myynnin korkeimman tarjouksen tehneelle Eurajoen Romu Oy:lle
hintaan 151 000 euroa ja kauppakirjaluonnoksen sekä lähettäisi sen edelleen
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.”
Yhteenveto tarjouksista ja luonnoskauppakirja ovat liitteenä. Liitteet 1 ja 2.
Päätösesitys (kn 3.10.2018/90§)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi tontin
51-409-2-133 myynnin korkeimman tarjouksen tehneelle Eurajoen Romu Oy:lle
hintaan 151 000 euroa ja kauppakirjaluonnoksen sekä lähettäisi sen edelleen
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

29 §
Tuloveroprosentti vuodelle 2019
Kirkkoneuvosto 3.10.2018/107 §:
”Kirkkolain 15 luku 2 § mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan,
seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuusto vuosittain hyväksymän talousarvion
mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle marraskuun 17. päivään mennessä.
Eurajoen ja Luvian seurakuntien liitoksessa 1.1.2017 Eurajoen seurakunnan
tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,6 %. Vuonna 2018 tuloveroprosentti pidettiin ennallaan.
Talouden tasapainottamistyöryhmä on etsinyt säästökohteita kokouksessaan 28.9.2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Suuria muutoksia ei ole vielä tulossa vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Talouden tasapainottamistyöryhmän työskentely jatkuu ja tavoitteena on löytää ratkaisu
vuoden 2019 aikana.
Talousarvio tulee muodostumaan alijäämäiseksi. Alijäämän kattamiseksi seurakunnan
taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä 1 923 312 euroa.
Työryhmän ehdotus on, että tuloveroprosentti pidetään ennallaan vuonna 2019.
Talouspäällikkö antaa katsauksen talouden tämän hetken tilanteesta ja ennusteesta
vuodelle 2019.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vahvistaa tuloveroprosentiksi
1,60 % vuodelle 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.”

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus - positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.”
Talouspäällikkö antaa katsauksen talouden tämän hetken tilanteesta ja ennusteesta
vuodelle 2019.
Päätösesitys (kn 3.10.2018/109§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vahvistaa tuloveroprosentiksi
1,60 % vuodelle 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

30 §
Hautapaikkamaksut 2019
Kirkkoneuvosto 3.10.2018/109§:
”Talouden tasapainottamistyöryhmä tarkasteli seurakunnan perimiä maksuja ja teki
hinnastoihin muutamia tarkistuksia.
Kirkkoneuvosto kävi läpi hautapaikkamaksut vuodelle 2019.
Arkkuhauta
Hautasija 30 vuotta

eurajokelainen 130 euroa ja ulkopaikkakuntalainen 260 euroa.

Uurnahauta
Uurnahauta 30 vuotta

eurajokelainen 70 euroa ja ulkopaikkakuntalainen 150 euroa.

Rintamamiestunnuksen omaavalle eurajokelaiselle ja ulkopaikkakuntalaiselle hautasija on
ilmainen.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautapaikkamaksut
vuodelle 2019.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätös

Hyväksyttiin.

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

Päätösesitys (kn 3.10.2018/109§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautapaikkamaksut
vuodelle 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

31 §
Muut asiat
Vs. talouspäällikkö antoi tilannekatsauksen urkuhankkeen etenemisestä.
32 §
Ilmoitusasiat
1) Kirkkovaltuuston seuraava kokous on keskiviikkona 12.12.2018.
2) Vs. talouspäällikkö ilmoitti kokouspalkkioiden maksusta.
33 §
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 3 mukaisen valitusosoituksen.
34 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. Veisattiin virsi 563.

KIRKKOVALTUUSTO

Virpi Pämppi
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 18.10.2018

Anna-Liisa Seppä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Emilia Syväsalmi

______

______
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Pöytäkirjan nähtävilläolo

KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 19.10. - 19.11.2018 viraston
aukioloaikoina ma – pe klo 9.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
10.10.- 19.11.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

