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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 3/2019

Aika

Tiistai 28.5.2019 klo 15.00 – 16.30

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli sali
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Jäsenet
läsnä

Aro-Heinilä Tuomo
Isokorpi Kristiina
Jalonen Jouko
Kotilehto Uolevi
Laaksonen Jouni
Lanki Auli
Lehtinen Harri
Lemmetty Mikko

Uusi-Uola Erja
Valtonen Matti

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Timo Antti)
jäsen
jäsen
varajäsen (Veijo Mäkilä) Saapui 31 § käsittelyn
aikana klo 15.10
jäsen, puheenjohtaja
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Mikko Tuominen)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Saapui 34 § käsittelyn
aikana klo 15.13
varajäsen (Marja Jalonen)
jäsen

Riihimäki Asko
Rantala Kirsi

kirkkoherra
vs. talouspäällikkö, sihteeri

Antti Timo
Jalonen Marja
Mäkilä Veijo
Nordling Niina
Tuominen Mikko

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lempainen Seppo
Mäkilä Henrik
Nummi Olavi
Nuurma Eeva
Pämppi Saara
Pämppi Virpi
Rauvola Timo
Sallila Jarmo
Seppä Anna-Liisa
Suominen Hanna
Suoyrjö Irja
Tuominen Hanna

Muut
läsnä

Poissa

30 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 571, jonka jälkeen kirkkoherra Asko
Riihimäki pitää alkuhartauden.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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31 §
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 20.5.2019.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 21.5.- 28.5.2019.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa. Kokouksen alkamisajankohdan
muutoksesta ilmoitettiin lisäksi Länsi-Suomessa.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Todettiin, että esteestä olivat ilmoittaneet Niina Nordling, Mikko Tuominen, Marja Jalonen,
Veijo Mäkilä ja Timo Antti.
Niina Nordlingin tilalle oli kutsuttu Matti Luotola. Mikko Tuomisen tilalle kutsuttiin
Jarmo Sallila, Tuuli Rintasen ja Tiina Jaakkolan ollessa estyneitä. Veijo Mäkilän tilalle
kutsuttiin Mikko Lemmetty, Kari Elomaan ja Saara Hakkiluoto-Kartion ollessa estyneitä.
Marja Jalosen tilalle kutsuttiin Erja Uusi-Uola ja Timo Antin tilalle kutsuttiin
Jouni Laaksonen.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja
todetaan varajäsenten paikallaolo.
Suoritettiin nimenhuuto, hyväksyttiin ilmoitetut esteet ja todettiin varajäsenten paikallaolo.
Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

32 §
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 Marja Jalonen ja Uolevi Kotilehto. Marja Jalosen ollessa poissa,
hänen tilalleen ehdotettiin Auli Lankia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Auli Lanki ja Uolevi Kotilehto.
Päätös

Hyväksyttiin.

33 §
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.

34 §
Talousarvion 2018 ylitys
Kirkkoneuvosto 27.3.2019/54§:
Tilinpäätöksessä hautatoimen toteutumisvertailussa käyttökatteen toteutumisprosentti on
86, joka sisältää sisäiset erät. Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on
pääluokkataso (ulkoinen).
Tilinpäätöksen 2018 valmistuttua hautatoimen pääluokan (käyttökate ulkoinen) ylitykseksi
muodostui noin 19 590 euroa. Ylitys johtui siitä, että tuloja jäi toteutumatta noin 6 700
euroa, palvelujen ostot ylittyivät 22 880 euroa. Palvelujen ostoihin sisältyi alueiden
kunnossapidon palveluita ja asiantuntijapalkkioita. Asiantuntijapalvelut muodostuvat YIT
Rakennus Oy:n kanssa käytyjen neuvottelujen kuluista. Neuvotteluissa etsittiin sovintoa
urakkaerimielisyysasiassa. Asia saatiin päätökseen ja siitä saatava 25 000 euron
sovittelukorvaus siirtyi maksettavaksi vuodelle 2019.
Muissa pääluokissa talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma jäi alle arvion 1 PL:ssa
33 916 euroa, 2 PL:ssa 42 627,48 euroa 5 PL:ssa jäi alle arvion 15 535 euroa.
Käyttötalousosan talousarvioraportti on liitteenä. Liite 2.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautatoimen pääluokan
määrärahojen ylityksen 19 590 euroa.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Käyttötalousosan talousarvioraportti on liitteenä. Liite 1.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (kn 27.3.2019/54§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautatoimen pääluokan
määrärahojen ylityksen 19 590 euroa.
Päätös

Hyväksyttiin.

35 §
Eurajoen seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Kirkkoneuvosto 27.3.2019/55§:
”Seurakunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut,
tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältyy
seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin.
Toimintakertomus sisältää kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja vs. 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.
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.
Seurakunnan talousarviossa toimintakatteen (ulkoinen) toteuma jäi alle arvion 1 PL:ssa
33 916 euroa ja 2 PL:ssa 42 627,48 euroa. Toimintakatteen toteuma ylittyi 4 PL:ssa 19 590
euroa ja 5 PL:ssa jäi alle arvion 15 535 euroa.
Tuloslaskelmassa
Toimintakate oli 1 738 730 euroa, joka oli 72 489 euroa alle arvion.
Kirkollisverotilitykset laskivat 0,94 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2018
kirkollisveroa tilitettiin 1 840 919 euroa, joka oli 30 919 euroa arvioitua enemmän.
Valtion rahoitusta maksettiin 183 113 euroa. Verotuskulut olivat 24 482 euroa. Kirkon
keskusrahastomaksuja maksettiin 76 290 euroa ja eläkerahastomaksuja 97 032 euroa.
Rahoitustuotot ja -kulut oli 2 470 eroa positiivinen.
Vuosikate oli 89 968 euroa positiivinen.
Poistoja kirjattiin yhteensä 192 260 euroa.
Tuloslaskelmassa ennen tilikauden tulosta on esitetty erilliskirjanpitona hoidettavan
hautainhoitorahaston tuotot 101 069 euroaja kulut 100 236 euroa sekä rahastosiirto 833
euroa.
Investoinmenoja olivat siivouskoneen ja tilapäisurkujen hankinta sekä urkuhanke, joka eteni
suunnitelman mukaan.
Eurajoen seurakunnan tasekirja 2018 on liitteenä. Liite 3.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018,
allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajalle hallinnon sekä talouden
tarkastusta varten.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkkoneuvosto 15.5.2019/81:
Eurajoen seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy vastuullisena
tilintarkastajanaan Aino Lepistö. Eurajoen seurakunnan tilintarkastus suoritettiin 26.4.2019.
Tarkastuksesta tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.
Tasekirja ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle liitteenä.
Päätösesitys (tp)
Lähetetään tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esitetään
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2018 ja, että se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2018.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Tasekirja ja tilintarkastuskertomus liitteenä. Liite 2 ja 3.

Päätösesitys (kn 15.5.2019/81§)
Lähetetään tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esitetään
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2018 ja, että se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2018.
Päätös

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.- 31.12.2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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36 §
Toiminnan ja talouden näkymiä
Kirkkoneuvosto 15.5.2019/82§:
Käydään läpi kuluvan ja tulevan vuoden toiminnan ja talouden näkymiä.

Liitteenä karkea versio talousarviosta vuodelle 2020. Liite 4.
Vs. talouspäällikkö kertoi, että säästöä tulee löytää ja toimintaa pitää tehostaa. Takana on
yksi alijäämäinen tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio on laadittu alijäämäiseksi.
Seurakunnalla on menossa iso investointi Eurajoen kirkon uusien urkujen hankinta ja
tulossa seurakuntakeskus Tapulin saneeraus. Tavoitteena on, että talous saadaan
tasapainoon kolmen vuoden kuluttua.
Kuluvan vuoden aikana taloustyöryhmä ryhtyy valmistelemaan talouden
tasapainottamissuunnitelmaa vuosille 2020 - 2023.
Päätösesitys (tp)
Asia merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

_____________________________

Liitteenä karkea versio talousarviosta vuodelle 2020. Liite 4.
Päätösesitys (kn 15.5.2019/82§)
Asia merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

37 §
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Kirkkoneuvosto 15.5.2019/79§:
Kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 14.3.2019/23§ kirkkoneuvoston esityksen
Luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi.
Kirkkovaltuusto päätti palauttaa palkkiosäännön kirkkoneuvostolle uudelleen
valmisteltavaksi.
Kirkkovaltuusto 14.3.2019/23§:
”Päätösesitys (kn 20.2.2019/38§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi luottamushenkilöiden palkkioista
valtuustokaudelle 2019 – 2022.
Kirkkovaltuusto keskusteli kirkkoneuvoston esityksestä poistaa kokouspalkkiot kaudelle
2019 – 2022, palkkiosääntöehdotuksessa maksettavaksi tulisi ainoastaan
kilometrikorvaukset.
Kirkkovaltuuston mielestä kokouspalkkioiden poistaminen koko valtuustokaudelle on liian
pitkä aika. Kokous palkkiot tulisi poistaa ja palkkiosääntö tehdä vuosille 2019 – 2020.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Puheenjohtajille tulisi maksaa vuosipalkkio.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja esitti vastaehdotuksen
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen
valmisteltavaksi. Valmistelussa huomioidaan kirkkovaltuuston keskustelussa
esille tulleet asiat.
Päätös

Palkkiosääntö palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi.”

Liitteenä luottamushenkilöiden palkkiosääntöluonnos, jossa on huomioitu kirkkovaltuuston
keskustelussa esille tulleet asiat. Liite 1.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi luottamushenkilöiden palkkioista
ajalle 2019 – 2020.
Päätös

Kirkkoneuvostossa tehtiin kaksi vastaehdotusta:
Kirkkoneuvoston jäsen Virpi Pämppi teki vastaehdotuksen, että kokouspalkkiot ajalle
1.1.2019 – 31.12.2020 maksetaan samansuuruisina, kuin edellisellä vaalikaudella.
Jäsenet, jotka haluavat luopua kokouspalkkiosta, antavat kirjallisen ilmoituksen
palkanlaskentaan.
Kirkkoneuvoston jäsen Harri Lehtinen teki vastaehdotuksen, että palkkioita ei makseta
ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020.
Puheenjohtaja totesi, koska on tehty kaksi vastaehdotusta, jotka poikkeavat
päätösesityksestä, suoritetaan äänestys.
Vs. talouspäällikön päätösesitystä ei kannatettu. Virpi Pämpin ehdotus sai viisi (5) ääntä ja
Harri Lehtisen ehdotus sai neljä (4) ääntä.
Päätös

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä luottamushenkilöiden
palkkiosäännön ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020, jossa kokouspalkkiot ovat saman
suuruiset kuin edellisellä vaalikaudella.
Palkkiosääntö on liitteenä. Liite 2.

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

Palkkiosääntö on liitteenä. Liite 5.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (kn 15.5.2019/79§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä luottamushenkilöiden
palkkiosäännön ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020, jossa kokouspalkkiot ovat saman
suuruiset kuin edellisellä vaalikaudella.
Päätös
Kirkkovaltuuston jäsen Harri Lehtinen teki vastaehdotuksen, että palkkioita ei makseta
ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020. Harri Lehtisen vastaehdotusta kannatti Kristiina Isokorpi.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee kannanoton
kirkkoneuvoston esitykseen.
Suoritettiin äänestys.
”Jaa” ääniä annettiin 12 kappaletta ja ”ei” ääniä yhdeksän (9), tyhjää äänesti yksi (1).
Puheenjohtaja totesi päätöksen
Hyväksytään luottamushenkilöiden palkkiosääntö ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020,
jossa kokouspalkkiot ovat saman suuruiset kuin edellisellä vaalikaudella.
38 §
Seurakuntakeskus Tapulin sadevesijärjestelmän saneeraus
Kirkkoneuvosto 15.5.2019/84:
Seurakuntakeskus Tapulin kuntotutkimus suoritettiin syksyllä 2018. Kuntotutkimuksen
tulokset valmistuivat vuoden lopussa. Kirkkovaltuusto hyväksyi kuluvan vuoden
talousarvioon, että korjaussuunnitelma ja rakennuksen kunnostaminen sekä niiden
määräraha käsitellään vuonna 2019.
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa kiireellisenä.
Kirkkoneuvosto 20.2.2019/36§
”Seurakuntakeskus Tapulin rakenteiden lisätutkimukset
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.1.2019/8§, että talouspäällikkö hankkii purkutyölle
tekijän ja tilaa purkutyö heti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että hankitaan seurakuntakeskus
Tapulin korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatija, tarjoukset pyydetään kolmelta
suunnittelutoimistolta.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli kokouksessaan seurakuntakeskus Tapulissa tehtäviä purkutöitä
lisätutkimuksia varten.
Vs. talouspäällikkö oli kutsunut kiinteistötyöryhmän kokoukseen asiantuntijaksi Vesa
Heikkilän Rakennus Vesa Heikkilä Oy:stä.
Keskusteltiin Vesa Heikkilän kanssa seurakuntakeskus Tapulissa todetuista
kosteusvaurioista ja siitä, miten asiassa lähdetään etenemään.
Todettiin, että ensimmäiseksi tutkitaan salaojien korkeusasemat. Talouspäällikön huoneen
kohdalta kivijalan reunasta kaivetaan alue, josta voidaan salaojien korkeusasemat selvittää.
Lisäksi talouspäällikön huoneeseen anturan viereen tehdään aukko, josta saadaan tutkittua
anturan alapinta ja nähdään mitä materiaalia täyttö on.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Purkutyö on tilattu Rakennus Rauvola Oy:ltä tuntityönä. Vs. talouspäällikkö on tilannut
purkutyön ja se on suunniteltu toteutettavan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä.
Tämän jälkeen lisätutkimuksia varten tulisi tilata kuntokartoittaja. Jolloin saadaan
täydentävää tietoa vaurioista.
Tehokuivaus Oy suoritti seurakuntakeskus Tapulin kosteusteknisen- ja
sisäilmatutkimuksen.
Tarjouspyynnöt korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatimisesta pyydetään vasta, kun
kaikki tutkimukset on tehty ja on saatu tieto siitä, onko vahingot korjattavissa.
Päätösesitys (tp)
1) Purkutyö merkitään tiedoksi.
2) Lisätutkimukset tilataan Tehokuivaus Oy:ltä.
Kirkkoneuvosto oli sitä mieltä, että rakennuttajakonsultti ja rakennustyön valvoja pitäisi
palkata pikaisesti.
Talouspäällikkö muutti päätösesitystään
Päätösesitys (tp)
1) Purkutyö merkitään tiedoksi.
2) Rakennuttajakonsultiksi ja rakennustyön valvojaksi valitaan Toni Hirvikoski
HTQ Management Oy.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.”
Kirkkoneuvosto 27.3.2019/56 §
”Seurakuntakeskus Tapulin rakenteiden lisätutkimukset
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.2.2019/ 36 § valita seurakuntakeskus Tapulin
korjaushankkeen rakennuttajakonsultiksi ja rakennustyön valvojaksi Toni Hirvikosken HTQ
Management Oy:stä.
Seurakuntakeskus Tapulin rakenteiden lisätutkimus asian valmistelun yhteydessä vs.
talouspäällikkö oli keskustellut Toni Hirvikosken kanssa lisätutkimusten tekemisestä. Toni
Hirvikoski oli kertonut, että lisätutkimuksia tarvitaan korjaussuunnitelman laatimisen tueksi.
Vs. talouspäällikkö esitti kirkkoneuvostolle 20.2.2019/36§ lisätutkimusten tilaamista
Tehokuivaus Oy:ltä. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja oli sitä mieltä, että lisätutkimuksia
ei tarvita vaan rakennuttajakonsultti ja rakennustyön valvoja pitäisi palkata pikaisesti.
Toni Hirvikosken ja Pekka Vainion kanssa käydyssä neuvottelussa 26.2.2019 seurakunnan
edustajina olivat vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala, kirkkoherra Asko Riihimäki ja
kirkkoneuvoston jäsen Jarmo Sallila.
Palaverissa Toni Hirvikoski pyysi tilaamaan Tehokuivaus Oy:ltä lisätutkimuksia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Vs. talouspäällikkö ja kirkkoherra keskustelivat asiasta ja totesivat, että asia ei etene ilman
jatkotutkimuksia. Kirkkoneuvoston päätöksestä, olla tilaamatta lisätutkimuksia, poiketen vs.
talouspäällikkö tilasi tutkimukset Tehokuivaus Oy:ltä.
Tehokuivaus Oy on suorittanut lisätutkimuksia perjantaina 8.3. ja tiistaina 12.3. Perjantaina
8.3. mukana tutkimuksissa on ollut Pekka Vainio.
Tehokuivaus Oy:n raportti lisätutkimuksista on liitteenä. Liite 4.
Päätösesitys (tp)
1) Hyväksytään korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatimisen tueksi
Tehokuivaus Oy:n suorittamat lisätutkimukset.
2) Tehokuivaus Oy:n mittauspöytäkirja merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta”

Kirkkoneuvosto 27.3.2019/59§:
”Seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatiminen
Kiinteistötyöryhmä käsitteli kokouksessaan 20.3.2019 seurakuntakeskus Tapulin
korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatimista.
Kokoukseen oli asiantuntijaksi kutsuttu seurakuntakeskus Tapulin korjaushankkeen
rakennuttajakonsultti Toni Hirvikoski.
Vs. talouspäällikkö ehdotti, että laadittaisiin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio, joka
kattaisi kaikki seurakuntakeskus Tapulissa esille tulleiden vaurioiden korjaamisen.
Kiinteistötyöryhmän muut jäsenet olivat sitä mieltä, että aluksi tehtäisiin korjaussuunnitelma
ja kustannusarvio sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan
muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin rossipohjan kunnostamisesta.
Toimenpiteiden tarkoituksena estää ulkopuolisten vesien pääsy rakenteisiin, jolloin
rakenteet pääsisivät kuivumaan. Rakenteiden tilannetta tutkitaan muutamien kuukausien
kuluttua siitä, kun ulkopuoliset rakenteet ovat saatu kuntoon.
Kiinteistötyöryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että ensin laadittaisiin korjaussuunnitelma ja
kustannusarvio sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan
muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin rossipohjan kunnostamisesta. Toni
Hirvikoski laatii suunnitelman 8.5.2019 mennessä.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tämän korjaustoimenpiteen toteuttamista ja
määrärahan varaamista kuluvan vuoden talousarvioon.
Päätösesitys (tp)
Seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio
sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan
muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin rossipohjan
kunnostamisesta tilataan Toni Hirvikoskelta HTQ Management Oy:stä.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkkoneuvosto 15.5.2019/84§:
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.3.2019/59§, että Seurakuntakeskus Tapulin
korjaussuunnitelma ja kustannusarvio sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien
kunnostamisesta ja maan muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin
rossipohjan kunnostamisesta tilataan Toni Hirvikoskelta HTQ Management Oy:stä.
Toni Hirvikoski on laatinut tässä vaiheessa suunnitelman ja kustannusarvion
sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan muotoilusta
seurakuntakeskuksen ympärillä. Suunnitelmat ja kustannusarvio ovat liitteenä.
Liitteet 6 – 10.
Kirkkoneuvosto oli sitä mieltä, että salin rossipohjan kunnostaminen tehdään seuraavassa
vaiheessa.

Päätösesitys (tp)
1) Tehokuivaus Oy:n raportti lisätutkimuksista annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Esitetään kirkkovaltuustolle,
2) että se hyväksyisi Toni Hirvikosken laatimat suunnitelmat
sadevesijärjestelmän saneerauksesta.
3) että se päättäisi varata tässä vaiheessa kuluvan vuoden talousarvion
investointiosaan määrärahan sadevesijärjestelmän saneeraukseen,
rossipohjan kunnostamiseen ja rakennuttajakonsultin sekä valvojan
palkkioihin yhteensä 260 000 euroa.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
__________________________________

Toni Hirvikoski on laatinut tässä vaiheessa suunnitelman ja kustannusarvion
sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan muotoilusta
seurakuntakeskuksen ympärillä. Suunnitelmat ja kustannusarvio ovat liitteenä.
Liitteet 6 – 10.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (kn 15.5.2019/84§)
1) Tehokuivaus Oy:n raportti lisätutkimuksista annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Esitetään kirkkovaltuustolle,
2) että se hyväksyisi Toni Hirvikosken laatimat suunnitelmat
sadevesijärjestelmän saneerauksesta.
3) että se päättäisi varata tässä vaiheessa kuluvan vuoden talousarvion
investointiosaan määrärahan sadevesijärjestelmän saneeraukseen,
rossipohjan kunnostamiseen ja rakennuttajakonsultin sekä valvojan
palkkioihin yhteensä 260 000 euroa.
Päätös

Hyväksyttiin.

39 §
Talousarvion 2019 muutos II
Kirkkoneuvosto 15.5.2019/84§:
Kiinteistötyöryhmän kokouksessa käsiteltiin hautausmaan lahojen puiden kaatamista.
Kiinteistötyöryhmä oli sitä mieltä, että puut pitäisi kaataa ennen kuin niistä aiheutuu vaaraa
ihmisille ja haudoille. Vaaralliset puut on kaadettu ja kannot on jyrsitty.
Seurakuntakeskus Tapulin arkiston siirtäminen pitäisi toteuttaa ennen kuin rakennuksen
korjaustyöt aloitetaan. Arkisto mahtuu Luvian seurakuntakeskuksen arkistoon. Luvian
arkistossa pitää aluksi tiivistää ja tehdä järjestelyjä. Tehtävään tulee palkata arkiston
hoitaja, jolloin arkisto saadaan asianmukaiseen kuntoon. Palkkausmäärärahan lisäksi
aiheutuu matkakuluja. Määrärahaa tulisi varata kahden kuukauden ajaksi.
Turun arkkihiippakunnan IT-alueella käyttäjille hankittii uusi M365 lisenssit.
Varmuus hankinnasta tuli talousarvion 2019 laadinnan jälkeen. Määräraha lisenssien
kuukausimaksuihin tulisi varata kuluvan vuoden talousarvioon.
Liitteenä määrärahamuutos II vuodelle 2019. Liite 11.
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
_______________________________
Liitteenä määrärahamuutos II vuodelle 2019. Liite 11.

Päätösesitys (kn 15.5.2019/85§)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvioon
muutokset liitteen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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40 §
Tuuliwatti Oy:n maanvuokrasopimuksen jatkamisen
Kirkkoneuvosto 15.5.2019/86§:
Luvian seurakunnan kirkkovaltuuston on hyväksynyt 26.2.2014/8§ määräalan
vuokraamisen tuulivoimalapaikaksi Kirkonmetsä -nimisestä tilasta Pori Energia Oy:lle
30 vuodeksi, ajalle 1.6.2014 – 31.5.2044.
Tuomiokapituli on päättänyt 23.4.2014 kirkkolain 14 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla
vahvistaa Luvian seurakunnan kirkkovaltuuston 26.2.2014 § 8 kohdalla tekemän
päätöksen.

Pori Energia Oy on siirtänyt maanvuokrasopimuksen Tuuliwatti Oy:lle 16.6.2015.
Siirtosopimus on liitteenä. Liite 12.
Tuuliwatti Oy on anonut maanvuokrasopimuksen jatkamista 31.12.2055 saakka.
Tuuliwatti Oy:n esitys sopimuksen jatkamisesta ja täydentämisestä on liitteenä. Liite 13.
Kirkonmetsä nimiseen (442-401-1-32) tilaan kohdistuu kiinnityksiä. Kiinnitykset tulisi
kuolettaa, jolloin Tuuliwatti Oy:llä olisi oikeus kirjata vuokraoikeus parhaalle etusijalle.
Kiinnitykset eivät ole pantattuna. Rasitustodistus liitteenä.
Vuokrasopimuksen jatkamista ei tarvitse alistaa Tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Vs. talouspäällikkö on tarkistanut asia lakimiesasessori Matti Mäkiseltä.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Tuuliwatti Oy:n
sopimuksen jatkamisen 31.12.2055 saakka ja sopimuksen täydentämisen.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Tuuliwatti Oy on anonut maanvuokrasopimuksen jatkamista 31.12.2055 saakka.
Tuuliwatti Oy:n esitys sopimuksen jatkamisesta ja täydentämisestä on liitteenä. Liite 12.

Päätösesitys (kn 15.5.2019/86§)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Tuuliwatti Oy:n
sopimuksen jatkamisen 31.12.2055 saakka ja sopimuksen täydentämisen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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41 §
Muut asiat
Eurajoen kunnan vanhusneuvosto on esittänyt penkkien laittamista seurakunnan alueelle.
Vs. talouspäällikkö kertoi, että Eurajoen kunnasta on otettu häneen yhteyttä ja hän on
antanut kunnalle luvan penkkien sijoittamiseen seurakunnan alueelle.
42 §
Ilmoitusasiat
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 5.6.2019.
43 §
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 13 mukaisen valitusosoituksen.
44 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

KIRKKOVALTUUSTO

Seppo Lempainen
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 4.6.2019

Auli Lanki

Uolevi Kotilehto

Pöytäkirjan nähtävilläolo
KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 5.6.- 5.7.2019 aukioloaikoina
ma – to klo 10.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
21.5.- 5.7.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

