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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 4/2018

Aika

Keskiviikko 13.6.2018 klo 18.00 – 20.41

Paikka

Vanha Kanttorila

Jäsenet

Seppo Lempainen
Kristiina Isokorpi
Jenni Korkeakoski
Auli Lanki
Harri Lehtinen
Olavi Nummi
Eeva Nuurma

varapuheenjohtaja, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kirsi Rantala

vs. talouspäällikkö, sihteeri

Virpi Pämppi
Maarit Hollmén

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Samu Repo

johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

Riihimäki Asko
Jarmo Sallila

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen

Muut
poissa

Poissa

65 §
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Pämppi piti alkuhartauden, jonka jälkeen veisattiin
virsi 572. Puheenjohtaja Seppo Lempainen avasi kokouksen.
66 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Eurajoen seurakunnan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä,
joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan heistä vähintään viiden henkilön läsnäolo.
Varapuheenjohtaja on kutsunut kirkkoneuvoston koolle kirjeellä 7.6.2018.
Jarmo Sallilan tilalle oli pyydetty varajäsentä Sari Seikkulaa, mutta hän oli estynyt
saapumaan kokoukseen.
Todetaan, että läsnä ovat varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä, yhteensä seitsemän
jäsentä.
Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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67 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Harri Lehtinen ja Olavi Nummi.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 14.6.2018 klo 12.00 – 15.00
Eurajoen toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Harri Lehtinen ja Olavi Nummi.
Päätös

Hyväksyttiin.

68 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja esittää, että työjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:
83 Tilusjärjestelyt voimansiirtoalueen lunastustoimituksessa
84 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
85 Kokouksen päätös
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista ja siihen tehdyt
muutokset kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

69 §
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavat ajat
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luku 10 § kohta 5 mukaan kirkkoneuvosto
myöntää kokemuslisät, jos viranhaltija/työntekijä hakee ensimmäistä lisää tässä
seurakunnassa.
KirVesTes:
”25 § Kokemuslisään oikeuttava aika
1 mom. Kokemuslisään oikeuttavat palvelussuhteet
Viranhaltijan/työntekijän 17 vuoden täyttämisen jälkeen voimassa olleet palvelussuhteet
oikeuttavat kokemuslisään seuraavasti:
1) seurakunnan päätoiminen palvelussuhde kokonaisuudessaan,
2) työnantajan harkinnan perusteella muu kuin 1-kohdan mukainen palvelussuhde,
josta on olennaista hyötyä nykyisessä tehtävässä.
2 mom. Kokemuslisään oikeuttavan ajan määrittäminen
Kokemuslisään oikeuttavaa aikaa määritettäessä otetaan huomioon vain täydet
kuukaudet. Täydeksi kuukaudeksi luetaan myös vähintään 30 päivän yhtäjaksoinen
palvelussuhde. Viranhaltijan/työntekijän siirtyminen palvelussuhteesta
toiseen ei katkaise palvelusajan yhtäjaksoisuutta, jos väliin jäävä aika
ei ole kolmea kalenteripäivää pitempi.”
Kausityöntekijä Elina Andstenin, toimistosihteeri Heli Ketolan, kausityöntekijä Satu
Lahtelan, keittiöapulainen-siivooja Annukka Mäkelän, kausityöntekijä Seppo Rantasen ja
kausityöntekijä Anita Uolan kokemuslisäanomukset käsiteltiin kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Vs. talouspäällikön laatimat laskelmat säilytetään palkka-aineistossa.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavat ajat vs.
talouspäällikön esityksen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
70 §
Talousarvion laadinnan ohjeet
Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman
laadinnan ohjeet ovat liitteenä. Liite 1.
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 30.4.2018, jossa on vertailu edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liite 2.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään talousarvion 2019 ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman
laadinnan ohjeet.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

71 §
Eurajoen kunnan vuokrasopimus venelaiturialueesta
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 24.4.2018/56§, että vs. talouspäällikkö
Kirsi Rantala, kirkkoherra Asko Riihimäki ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo
Lempainen ryhtyvät neuvottelemaan vuokrasopimuksen jatkamisesta Eurajoen kunnan
kanssa.
Neuvottelu venelaiturialueen vuokraamisesta pidettiin 15.5.2018, johon Eurajoen kunnan
edustajina osallistuivat Pekka Kuusisto ja Sami Nummi.
Neuvottelussa keskusteltiin siitä, että uusi vuokrasopimus voitaisiin tehdä 1.1.2020 alkaen
ja siihen varataan vuokralaiselle mahdollisuus yhdeksän vuoden optioon.
Vastineeksi Eurajoen kunta tuottaisi seurakunnalle kiinteistöjen hälytyspäivystyspalvelun.
Päätettiin, että seurakunnan kiinteistöissä suoritetaan katselmus 12.9.2018, johon
osallistuu Eurajoen kunnan teknisen puolen edustajia sekä seurakunnasta vs.
talouspäällikkö, seurakuntamestari ja suntio. Katselmukseen mennessä laaditaan
alustavat palvelunkuvaukset, joita tarkennetaan katselmuksessa.
Katselmuksen jälkeen vs. talouspäällikkö laatii sopimusluonnoksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

72 §
Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston kokouksen 14.5.2018 päätösten täytäntöönpano.
Kirkkolaki 10:1§
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkolaki 10:6§ 1.mom. Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen,
Kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen
viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Päätösesitys (pj)
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 14.5.2018 päätökset
on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

73 §
Urakkaerimielisyys YIT-Rakennus Oy: kanssa
Eurajoen seurakunta (aik. Luvian seurakunta) on tehnyt reklamaation Luvian uuden
hautausmaan rakennusvirheestä. Seurakunnan mukaan hautausmaalle toimitettu
hautahiekka ei vastaa sitä, mitä on tilattu. YIT Rakennus Oy on tehnyt selvityksiä ja toteaa,
että toimitettu hautahiekka on käyrien mukainen.
Viherympäristöliiton rakeisuuskäyrän karut alueet ja kuivat niityt maa-aineksesta, jossa on
alle 0,2 mm lajitetta 30 – 50 %. YIT:n toimittamassa hautahiekassa sitä on 70 %.
Eurajoen seurakunnan ja YIT Rakennus Oy:n neuvottelu ja katselmus pidettiin 17.4.2018.
Neuvottelun ja katselmuksen muistio on liitteenä. Liite 3.
YIT Rakennus Oy on antanut selvityksen Eurajoen seurakunnalle ja tehnyt ehdotuksen.
Selvitys ja YIT:n ratkaisuehdotus on liitteenä. Liite 4.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Kirkkoneuvosto pitää YIT Rakennus Oy:n
korvaussummaa liian pienenä. Neuvotteluja tulisi jatkaa YIT Rakennus Oy:n kanssa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

5

Päätösesitys (tp)
YIT Rakennus Oy:n kanssa jatketaan neuvotteluja.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
74 §
Seurakuntakeskus Tapulin kuntotutkimuksen suorittajan valinta
Seurakuntakeskus Tapulin kuntotutkimuksesta pyydettiin tarjoukset Rakenne-Rauma
Oy:ltä, Turkoosi11 Oy:ltä ja Tehokuivaus Oy:ltä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti Tehokuivaus Oy.
Tarjous käytiin läpi kokouksessa.
Kirkkoneuvosto keskusteli tarjouspyynnöstä ja totesi, että Tehokuivaus Oy:ltä pyydetään
uusi tarjous. Sen lisäksi pyydetään tarjoukset kahdelta muulta toimijalta esim. Polygon
Oy:ltä ja Munteriltä.
Päätösesitys (tp)
Tehokuivaus Oy:ltä pyydetään uusi tarjous, lisäksi pyydetään tarjoukset
kahdelta toimijalta.
Päätös

Hyväksyttiin.

75 §
Tontin myynti
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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
Ryhdytään valmistelemaan tontin myyntiä ja myynti toteutetaan kirkkoneuvon
ehdotuksen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
76 §
Tapulin pysäköintialueen siistiminen
Seurakuntakeskus Tapulin pysäköintialueella on kapeita kivireunuksella rajattuja
viheralueita. Alueet ovat epäsiistejä ja ne ovat työläitä pitää siistinä.
Alueilla kasvavista vaahteroista erittyy tahmeaa nestettä, joka tippuu autojen päälle.
Autojen likaantumisesta on tullut palautetta ja se on aiheuttanut harmia monelle.
Lisäksi vaahteran lehtien siivoaminen syksyllä on työlästä.
Vaahterat olisi hyvä poistaa alueelta ja istuttaa alue uudelleen niin, että se olisi
helppohoitoisempi.
Seurakunnan palveluksessa on viheralan asiantuntijoita, joten alueiden suunnittelusta ja
kunnostamisesta ei tulisi ylimääräisiä kuluja.
Päätösesitys (tp)
Kiinteistöjen katselmuksessa kartoitetaan alueiden kunnostustarve.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
77 §
Urkutoimikunnan pöytäkirjat
Urkutoimikunnan kokousten 24.4.2018 ja 23.5.2018 pöytäkirjat.
Päätösesitys (tp)
Pöytäkirjat merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

78 §
Kappelineuvoston pöytäkirjat
Kappelineuvoston kokousten 31.1.2018 ja 9.5.2018 pöytäkirjat.
Päätösesitys (tp)
Pöytäkirjat merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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79 §
Lähetystyön vastuuryhmän muistiot
Lähetystyön tukiryhmän muistiot ja Tapani Erämajan tiedoksianto kirkkoneuvostolle.
Päätösesitys (tp)
Lähetystyön muistiot ja Tapani Erämajan tiedoksianto merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

80 §
Luottotappiot
Kirkon palvelukeskus on toimittanut luottotappioehdotuksen. Luottotappioehdotuksessa on
mukana vuoden 2017 saamisten lisäksi vielä vuodelta 2016 Luvian seurakunnalta
siirtyneitä saamisia. Kirkon palvelukeskuksen luottotappioehdotus yhteensä 2 830,14
euroa.
Luottotappioehdotus käsiteltiin kokouksessa.
Todettiin, että 970,80 euron saatavien perintää jatketaan.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään 1 859,34 euron vanhojen saatavien kirjaus luottotappioihin.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
81 §
Satakunnan seurakuntien kehitysvammatyön toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2017
Ulvilan seurakunnan kirkkoneuvosto on lähettänyt hallinnoimansa Satakunnan
seurakuntien kehitysvammatyön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017
sopijaseurakuntiin.
Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

82 §
Ilmoitusasiat
 Johtavat viranhaltijoiden ja luottamushenkilö- puheenjohtajien tilaisuuteen
24.5.2018 Turussa osallistuivat kirkkoherra Asko Riihimäki, vs.talouspäällikkö Kirsi
Rantala ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Lempainen.
 Kirkkoneuvoston seuraava kokous on keskiviikkona 29.8.2018.
 Hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmus on tiistaina 11.9.2018.
Kirkkoneuvosto on nimennyt kokouksessaan 7.6.2018/102§ kohta 2
tarkastusryhmän jäseniksi vuodesta 2018 alkaen Seppo Lempaisen,
Kristiina Isokorven, Olavi Nummen, Jarmo Sallilan ja
Jouni Laaksosen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Eurajoen seurakunnan uudet kotisivut on julkaistu 4.6.2018.
Eurajoen seurakunta muistaa edesmennyttä kirkkovaltuuston jäsentä
Erkki Perkolaa hänen siunaustilaisuudessaan, kukat seurakunnan puolesta laskevat
vs. kirkkoherra Samu Repo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Maarit Hollmén ja
kirkkovaltuuston jäsen Kristiina Isokorpi.

83 §
Tilusjärjestelyt voimansiirtoalueen lunastustoimituksessa
Voimansiirtoalueen lunastustoimituksen aloituskokouksessa 23.3.2018 tuli esille
mahdollisuus tilusjärjestelyistä Eurajoen seurakunnan (Kirkonmetsä 1:32) sekä Jari, Soili
ja Tomi Saarikon (Vähämetsä1:26) metsätiloilla.
Maanmittausinsinööri Markus Junttila on laatinut tilusvaihdosta selostuksen, jossa on
kartta alueesta. Markus Junttilan laatima selostus tilusvaihdosta on liitteenä. Liite 5.
Markus Junttila pyytää asianosaisten kantaa siihen, halutaanko tämän toimituksen
yhteydessä tehdä tilusvaihto vai halutaanko jättää rajat ennalleen.
Kirkkoneuvosto keskusteli ja vs. talouspäällikkö teki esityksen keskustelun jälkeen.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään tilusvaihto.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
84 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 6 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
85 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.41.

KIRKKONEUVOSTO

Seppo Lempainen
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 14.6.2018

Harri Lehtinen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Olavi Nummi

______

______
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NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 13.6.2018 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 15. - 29.6.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

