-1EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Aika

Keskiviikkona 14.2.2018 klo 18:00 – 18:42.

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Jäsenet

Pämppi Virpi,
Hollmén Maarit
Aro-Heinilä Tuomo
Isokorpi Kristiina
Jalonen Marja
Jalonen Marketta
Korkeakoski Jenni
Lanki Auli
Lehtinen Harri
Lempainen Seppo
Mäkilä Henrik
Nummi Olavi
Nuurma Eeva
Pajunen Tuulikki
Sallila Jarmo
Seikkula Sari
Seppä Anna-Liisa
Syväsalmi Emilia
Tuominen Hanna
Östman Hanna
Laaksonen Jouni
Luotola Matti

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, kn:n varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Uusi-Uola Erja)
varajäsen (Perkola Erkki)

Muut

Kalevi Känä

talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Helminen Markus
Perkola Erkki
Uusi-Uola Erja
Asko Riihimäki

jäsen
jäsen
jäsen
kirkkoherra, kn:n puheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartaudeksi veisattiin virsi 182.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-22 § 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 2.2.2018.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 2.2.- 14.2.2018.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikko -julkaisussa seurakuntatiedoissa
keskiviikkona 7.2.2018.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut estee
ja todetaan varajäsenten paikallaolo.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösesitys (pj): Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 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 Olavi Nummi ja Eeva Nuurma.
Päätösesitys (pj): Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Olavi Nummi ja Eeva Nuurma.
Päätös: Hyväksyttiin.

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-35 § Eurajoen kirkon urkuhanke – julkisivu- ja rakennuspiirustusten hyväksyminen.
Liitteinä ovat urkurakentamon pohja- ja julkisivupiirustukset, arkkitehdin
rakennuspiirustukset ja toimenpiteet urkuparven rakenteisiin sekä Museoviraston
lausunto. Museoviraston lausunnon johdosta kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti
Pihkalalta on varmistettu, että suunnitelmia ei tarvitse alistaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Urkutoimikunta on 24.1.2018 käsitellyt suunnitelmat ja päättänyt esittää ne
kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi.
Päätösesitys (kirkkoneuvosto 12 §/2018): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi Eurajoen kirkon urkujen julkisivupiirustukset sekä urkuparvea
koskevat rakennuspiirustukset. Urkutoimikunta valtuutetaan hyväksymään
museoviraston lausunnossakin mainittuja ja myöhemmissä väritutkimuksissa
mahdollisesti esiin tulevia muutoksia suunnitelmiin.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeudelle.

6 § Eurajoen kirkon vanhojen urkujen dokumentointi ja luovutus Jämsän kristillisen
opiston urkurakennuskurssille
Päätösesitys (kirkkoneuvosto 23 §/2018): Urkutoimikunnan valmistelun mukaan
esitetään kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle vanhojen urkujen luovutusta
Jämsän kristillisen opiston urkurakennuskurssille urkujen purkamista vastaan, sillä
edellytyksellä, että vanhoista uruista käytetään joitakin äänikertoja uusiin urkuihin.
(Ainakin Gedacktpommer 16’) Pyydetään myös heitä dokumentoimaan vanhat urut.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti ja merkitsi tiedoksi,
että opisto on ilmoittanut tekevänsä myös dokumentoinnin.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeudelle.

7 § Talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 muutos
Valmistelija: talousasiantuntija
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2017/58§ Eurajoen seurakunnan
talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 – 2020.
Hautatoimen kohdassa (s. 42) siunauskappelit olivat virheellisesti edellisen
talousarvion pohjalta hautatoimen pääluokassa. Muutos kirkkovaltuuston kokoukseen
mennessä ei ollut mahdollinen. Korjaus päätettiin tehdä tämän vuoden alussa.
Siunauskappelien määrärahat vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosien 2019 – 2020 tulo
ja menoarviot on kirjattu kiinteistötoimeen. Siunauskappelien vertailutiedot ovat
neljännessä pääluokassa.
./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-4(7 § Talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 muutos)
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa kohdassa kustannuspaikat sivulla seitsemän on
siunauskappelit siirretty kiinteistötoimen alle.
Sivunumerointi siirtyy tuloslaskelmaosasta alkaen, johtuen siunauskappelien
siirrosta 5 pl:aan.
Muuta korjattavaa:
Talousarvion liitteessä kohta 7.1. Henkilöstö puuttui lähetyssihteeri Maarit Lehdon
nimi. Osa-aikaisten työntekijöiden osa-aikaprosentit on tässä lisätty. Korjaus olisi
luontevaa tehdä tässä yhteydessä.
Korjattua talousarviokirjaa ei jaeta paperisena. Siihen voi tutustua kokouspaikalla.
Päätösesitys (kirkkoneuvosto 16 §/2018): Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi vuoden 2018 talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan
2018 – 2020 tehdyt teknisluonteiset muutokset. Lisäksi talousarvioon on sisäisinä erinä
lisätty kiinteistötoimen kustannusten kohdentaminen varsinaisen toiminnan
tehtäväalueille sekä hallinnon ja keskusrahastomaksujen kustannusten vyörytys
varsinaisen toiminnan tehtäväalueille.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeudelle.

8 § Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvosto on 1.2.2018 myöntänyt talouspäällikkö Kalevi Känälle
virkavapautta 1.3.2018 – 28.2.2019 toisen tehtävän hoitamista varten.
Päätösesitys (pj): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

9 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

-510 § Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen valitusosoituksen.

11 § Kokouksen päätös
Kokouksen päätteeksi veisattiin virsi 555, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 18.42.

KIRKKOVALTUUSTO

Virpi Pämppi
puheenjohtaja

Kalevi Känä
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 19.2.2018

Olavi Nummi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Eeva Nuurma

______

______

-6Pöytäkirjan nähtävillä olo

KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 21.2.- 23.3.2018 viraston aukioloaikoina ma – pe
klo 9.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
19.2.- 23.3.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

