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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 1/2019

Aika

Torstai 10.1.2019 klo 18.00 – 19.29

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Jäsenet
läsnä

Muut
läsnä

Poissa

Antti Timo
Aro-Heinilä Tuomo
Isokorpi Kristiina
Jalonen Jouko
Jalonen Marja
Kotilehto Uolevi
Lanki Auli
Lehtinen Harri
Lempainen Seppo
Mäkilä Henrik
Mäkilä Veijo
Nordling Niina
Nuurma Eeva
Pämppi Saara
Pämppi Virpi
Rauvola Timo
Sainio Tuula-Marja
Seppä Anna-Liisa
Suominen Hanna
Suoyrjö Irja
Tuominen Hanna
Tuominen Mikko
Valtonen Matti

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Asko Riihimäki
Kirsi Rantala

kirkkoherra
vs. talouspäällikkö, sihteeri

Nummi Olavi

jäsen

Saapui 1 § aikana klo 18.08
Puheenjohtaja 6 § alkaen
Puheenjohtaja 1 § - 5 §

(Olavi Nummi)

1§
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston vanhin jäsen Veijo Mäkilä avasi kokouksen. Veisattiin virsi 46 säkeet 1 - 3,
jonka jälkeen kirkkoherra Asko Riihimäki piti alkuhartauden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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2§
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 27.12.2018.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 28.12.2018 – 10.1.2019.
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 oli ilmoittanut Olavi Nummi, jonka tilalle kutsuttiin
Tuula-Marja Sainio.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
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 Timo Antti ja Tuomo Aro-Heinilä.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 14.1.2019 klo 9.00 – 12.00
Eurajoen toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Antti ja Tuomo Aro-Heinilä.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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4§
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.
Päätös

Hyväksyttiin.

5§
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.
Päätösesitys (khra)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita puheenjohtajan
vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Päätösesitys (kn 19.12.2018/163§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita puheenjohtajan
vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
Seppo Lempaisen.

6§
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.
Päätösesitys (khra)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita varapuheenjohtajan
vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

______

______
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Päätösesitys (kn 19.12.2018/164§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita varapuheenjohtajan
vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajaksi Olavi Nummen.

7§
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:
”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme (3)
varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta
on päätösvaltainen vähintään neljä (2) jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole
päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.”
Päätösesitys (khra)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi asettaa suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan vuosiksi 2019 – 2022 sekä valita lautakunnan jäsenet ja
varajäsenet.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
Päätösesitys (kn 19.12.2018/165§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi asettaa suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan vuosiksi 2019 – 2022 sekä valita lautakunnan jäsenet ja
varajäsenet.
Päätös

Kirkkovaltuusto päätti asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsi
yksimielisesti varsinaisiksi jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi
Tuomo Aro-Heinilän
varalle Timo Rauvola
Hanna Tuomisen
varalle Mikko Tuominen
Matti Valtosen
varalle Irja Suoyrjö

8§
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali
Kirkkolain mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkojärjestyksen mukaan varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston
kokouksessa kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen.
Päätösesitys (khra)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Päätösesitys (kn 19.12.2018/166§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajaksi Harri Lehtisen.

9§
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja kirkkovaltuuston valitsema
varapuheenjohtaja. Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan
kirkkoneuvostossa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Päätösesitys (khra)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita kirkkoneuvoston jäsenet
vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
Päätösesitys (kn 19.12.2018/167§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita kirkkoneuvoston jäsenet
vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston jäseniksi
Kristiina Isokorven, Auli Lankin, Henrik Mäkilän, Eeva Nuurman, Virpi Pämpin,
Jarmo Sallilan ja Hanna Suomisen.

10 §
Kirkkoneuvoston varajäsenten vaali
Kirkkoneuvoston ohjesääntö:
Kun varsinaisten jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätösesitys (khra)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita kirkkoneuvoston varajäsenet
kahdeksalle (8) varsinaiselle jäsenelle vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

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

Päätösesitys (kn 19.12.2018/168§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita kirkkoneuvoston varajäsenet
kahdeksalle (8) varsinaiselle jäsenelle vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi
varajäseniksi
Tuomo Aro-Heinilän
(Eeva Nuurma)
Marja Jalosen
(Henrik Mäkilä)
Veijo Mäkilän
(Jarmo Sallila)
Niina Nordlingin
(Virpi Pämppi)
Timo Rauvolan
(Hanna Suominen)
Anna-Liisa Sepän
(Harri Lehtinen)
Hanna Tuomisen
(Kristiina Isokorpi)
Matti Valtosen
(Auli Lanki)

11 §
Luvian kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2019 – 2020
Kirkkojärjestyksen 12 luvun 1 § 2 mom mukaan ”Kappeliseurakunnassa on sen asioiden
hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.”
Ohjesäännön 4 §:n mukaan ”Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta johtava
kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja
olla vaalikelpoisia seurakuntavaaleissa
Päätös esitys (khra)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita Luvian kappelineuvostoon
kuusi (6) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2019 – 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Päätösesitys (kn 19.12.2018/169§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi valita Luvian kappelineuvostoon
kuusi (6) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2019 – 2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Luvian kappelineuvoston jäseniksi ja
henkilökohtaisiksi varajäseniksi
Maarit Hollménin
varajäseneksi Tiina Jaakkolan
Uolevi Kotilehdon
varajäseneksi Harri Lehtisen
Matti Luotolan
varajäseneksi Hannu Perkolan
Niina Nordlingin
varajäseneksi Anna-Liisa Sepän
Tuuli Rintasen
varajäseneksi Saara Hakkiluoto-Kartion
Tuula-Marja Sainion
varajäseneksi Outi Veijonahon

12 §
Seurakuntakeskus Tapulin sisäilma ja kosteustekninen tutkimus
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan seurakuntakeskus Tapulin kuntokartoittajaksi
Tehokuivaus Oy:n.
Tehokuivaus Oy suoritti seurakuntakeskus Tapulissa sisäilma ja kosteusteknisiä
tutkimuksia ajalla 23.10. – 2.11.2018.
Tiedotustilaisuus kirkkoneuvoston jäsenille ja henkilökunnalle pidettiin 4.12.2018.
Tutkimusraportti ja asbestikartoituksen raportti ovat liitteenä. Liitteet 5 ja 6.
Vs. talouspäällikkö on ottanut yhteyttä terveysvalvontaan ja pyytänyt terveystarkastajan
käyntiä ja lausuntoa tilanteesta.
Kirkkoneuvosto keskusteli seurakuntakeskus Tapulin tilanteesta. Todettiin, että
lisätutkimuksiin ja henkilöstön siirtämiseen väistötiloihin on ryhdyttävä pikaisesti.
Ensisijaisesti tulisi suorittaa jätevesiviemärien kuvaaminen ja vesijohtojen koeponnistus.
Lisäksi pitäisi tutkia sadevesijärjestelmän toimivuus, rännivesien johtaminen ja salaojat.
Päätösesitys (tp)
1) Tehokuivaus Oy:n raportit merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
2) Jätevesiviemärien kuvaaminen ja vesijohtojen koeponnistus sekä
sadevesijärjestelmän toimivuus tutkitaan heti.
3) Väistötiloja henkilökunnalle ryhdytään etsimään pikaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin.

KV Liite 1

Päätösesitys (kn 19.12.2018/160§)
Tehokuivaus Oy:n raportit annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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13 §
Talousarvion toteutuminen 30.11.2018
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu annetaan tiedoksi. Liite 9.
Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.

KV Liite 2.
Päätösesitys (kn 19.12.2018/175§)
Annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

14 §
Muut asiat
1) Kirkkovaltuuston jäsen Kristiina Isokorpi ehdotti keskustelua kokouspalkkioista
luopumisesta.
2) Kirkkovaltuuston jäsen Virpi Pämppi otti esille luopumisen kokoustarjoiluista
kokouspalkkioiden sijaan.
15 §
Ilmoitusasiat
1) Kirkkoherra ilmoitti, että kappalainen Tapani Erämäja siirtyy eläkkeelle 1.8.2019
alkaen. Hän pitää lähtösaarnan 26.5.2019 Eurajoen kirkossa.
2) Luottamushenkilöt siunataan tehtävään Eurajoen kirkossa 27.1.2019 klo 10
jumalanpalveluksen yhteydessä.
16 §
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen X mukaisen valitusosoituksen.
17 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29. Veisattiin virsi 552.

KIRKKOVALTUUSTO

Veijo Mäkilä
puheenjohtaja
1§-5§

Seppo Lempainen
puheenjohtaja
6 § - 17 §

Kirsi Rantala
sihteeri
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

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

Eurajoella 14.1.2019

Timo Antti

Tuomo Aro-Heinilä

Pöytäkirjan nähtävilläolo

KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 15.1.2019 – 14.2.2019 aukioloaikoina
ma – pe klo 9.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
28.12.2018 – 14.2.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

