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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 4/2018

Aika

Keskiviikko 12.12.2018 klo 18.00 - 20.40

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Jäsenet
läsnä

Muut
läsnä

Poissa

Pämppi Virpi
Hollmén Maarit
Aro-Heinilä Tuomo
Hakkiluoto-Kartio Saara
Helminen Markus
Jalonen Marja
Jalonen Marketta
Jenni Korkeakoski
Lanki Auli
Lehtinen Harri
Lempainen Seppo
Luotola Matti
Mäkilä Henrik
Nummi Olavi
Nuurma Eeva
Pajunen Tuulikki
Sallila Jarmo
Seppä Anna-Liisa
Syväsalmi Emilia
Tuominen Hanna
Uusi-Uola Erja
Östman Hanna

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen (Kristiina Isokorpi)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, kn varapuheenjohtaja
varajäsen (Niina Nordling)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Asko Riihimäki
Kirsi Rantala

kirkkoherra
vs. talouspäällikkö, sihteeri

Isokorpi Kristiina
Nordling Niina
Seikkula Sari

jäsen
jäsen
jäsen

35 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen veisattiin virsi 7, jonka jälkeen kirkkoherra Asko Riihimäki
piti alkuhartauden.
Kokous keskeytettiin 35§ jälkeen klo 8.15 – 18.50 valokuvauksen sekä joulupuuron ja
kahvin ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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36 §
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 28.11.2018.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 29.11.- 12.12.2018.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa.
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 Kristiina Isokorpi, Niina Nordling ja Sari Seikkula.
Sari Seikkulan tilalle kutsuttiin Veijo Mäkilä, joka ilmoitti esteestä, jolloin Sari Seikkulan
tilalle kutsuttiin Sarianna Niemi. Sarianna Niemi oli poissa.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
37 §
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 Hanna Tuominen ja Erja Uusi-Uola.
Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna Tuominen ja Erja Uusi-Uola.
Päätös

Hyväksyttiin.

38 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkovaltuuston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

39 §
Talousarvion 2018 muutokset
Seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 laadittiin 47 180 euroa alijäämäiseksi.
Kuluvan vuoden aikana on tehty yksi talousarvion muutos, jossa siunauskappelit siirrettiin
neljännestä pääluokasta viidenteen pääluokkaan, määrärahoihin ei tullut muutoksia.
Määrärahojen muutoksista on laskelmat liitteenä. Liite 1.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvioon
muutokset liitteen mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.

(Kv) Talousarvion muutoksista laskelmat ovat liitteenä. Liite 1.
Urkuhankkeen määrärahan lisäys vuodelle 2018 johtuu siitä, että urut ovat valmistumassa
tehtaalla arvioitua nopeammin.

Päätösesitys (kn 21.11.2018/143§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvioon
muutokset liitteen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

40 §
Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021
Talousarviossa 2019 käyttötalouden toimintatuottoja on arvioitu kertyvän 435 100 euroa,
lukuun sisältyy tuloarvio 151 000 euroa tontin myynnistä aiheutuvaa myyntivoittoa.
Toimintakuluihin on arvioitu 2 153 150 euroa. Toimintakate ennen poistoja ja sisäisiä eriä
on 1 718 050 euroa. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 1 880 000 euroa. Valtionrahoitusta
on arvioitu maksettavan 181 400 euroa ja verotuskuluja aiheutuvan 27 000 euroa.
Kirkon keskusrahastomaksuihin varataan 165 700 euroa. Rahoitustuotot ja –kulut on
yhteensä 2 200 euroa positiivinen.
Vuosikate on 152 350 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 192 260
euroa.
Tilikauden 2019 tulokseksi arvioitu alijäämä on 39 910 euroa. Investoinnit vuonna 2019
ovat 370 000 euroa. Urkuhankkeen kustannukset jakaantuvat kolmelle vuodelle.
Koska vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja, on vuoden 2019 aikana
laadittava talouden tasapainotuksen suunnitelma.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 on liitteenä. Liite 2.
Hautainhoitorahaston talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021
esitetään Eurajoen seurakunnan talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
2019 – 2021 kirjan liitetiedoissa.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan
talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021.
Päätös
Hyväksyttiin.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.

(Kv) Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 on liitteenä. Liite 2.
Päätösesitys (kn 21.11.2018/145§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan
talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021.
Päätös

Hyväksyttiin.

41 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
42 §
Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuuston seuraava kokous on 10.1.2019.
43 §
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 3 mukaisen valitusosoituksen.
44 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. Veisattiin virsi 30.

KIRKKOVALTUUSTO

Virpi Pämppi
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kirsi Rantala
sihteeri

______

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

Eurajoella 17.12.2018

Hanna Tuominen

Erja Uusi-Uola

Pöytäkirjan nähtävilläolo

KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 18.12.2018 - 17.1.2019 viraston
aukioloaikoina ma – pe klo 9.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
29.11.2018 - 17.1.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

