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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 5/2018

Aika

Keskiviikko 12.9.2018 klo 18.00 – 19.25

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli, sali

Jäsenet

Riihimäki Asko
Seppo Lempainen
Kristiina Isokorpi
Auli Lanki
Harri Lehtinen
Olavi Nummi
Eeva Nuurma
Jarmo Sallila

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kirsi Rantala

vs. talouspäällikkö, sihteeri

Virpi Pämppi
Maarit Hollmén

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut
poissa

Samu Repo

johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

Poissa

Jenni Korkeakoski

jäsen

86 §
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 329, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
avasi kokouksen.
87 §
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.
Puheenjohtaja on kutsunut kirkkoneuvoston koolle kirjeellä 6.9.2018.
Jenni Korkeakosken tilalle oli pyydetty varajäsentä Jouni Laaksosta, mutta hän oli estynyt
saapumaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä yhteensä
kahdeksan jäsentä.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

88 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Eeva Nuurma ja Jarmo Sallila.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 13.9.2018 klo 9.00 – 12.00
Eurajoen toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva Nuurma ja Jarmo Sallila.
Päätös

Hyväksyttiin.

89 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

90 §
Tontin myynti
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.6.2018/75§ ja päättänyt, että
ryhdytään valmistelemaan tontin myyntiä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo
Lempainen toimii yhteyshenkilönä ja vastaa tiedusteluihin.
Tontin myynnistä ilmoitettiin Länsi-Suomessa ja Satakunnan Viikossa, tarjousten viimeinen
jättöpäivä oli 28.8.2018 klo 15.00.
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kolme. Yhteenveto tarjouksista ja
kauppakirjaluonnos ovat liitteenä. Liitteet 1 ja 2.
Kirkkoneuvosto keskusteli tontin myynnistä ja saaduista tarjouksista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi tontin
51-409-2-133 myynnin korkeimman tarjouksen tehneelle Eurajoen Romu
Oy:lle hintaan 151 000 euroa ja kauppakirjaluonnoksen sekä lähettäisi sen
edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

91 §
Seurakuntakeskus Tapulin kuntotutkimuksen suorittajan valinta
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 13.6.2018/74 § seurakuntakeskus Tapulin
kuntokartoittajan valintaa. Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin yksi Tehokuivaus
Oy:ltä. Kirkkoneuvosto päätti, että Tehokuivaus Oy:ltä pyydetään uusi tarjous, lisäksi
pyydetään tarjoukset kahdelta toimijalta.
Tarjoukset pyydettiin Tehokuivaus Oy:lta, Polygon Finland Oy:ltä ja Widetek
insinööritoimistosta.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Tehokuivaus Oy ja Polygon Finland Oy.
Tarjouspyyntö ja yhteenveto tarjouksista ovat liitteenä. Liitteet 3 ja 4.
Tarjoukset käytiin läpi kokouksessa.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään halvemman tarjouksen tehneen Tehokuivaus Oy:n tarjous
seurakuntakeskus Tapulin sisäilma- ja kosteusteknisestä tutkimuksesta.
Sisäilma- ja kosteustekninen tutkimus tilataan mahdollisimman pian.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

92 §
Urkutoimikunnan pöytäkirjat
Urkutoimikunnan kokouksen 29.8.2018 pöytäkirja.
Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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93 §
Eurajoen kirkon urkuhanke
1) Sähkösuunnitelman laatiminen
Urkuparven purkutöiden yhteydessä on tullut esille, että ennen sähkötöiden
aloittamista, on laadittava sähkösuunnitelma. Tämä siirtää hieman urkuparven
kunnostusta ja urkujen julkisivun maalaustöitä. Urkutoimikunta on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 29.8.2018 ja päättänyt tilata urkuparven sähkösuunnitelman SPsuunnittelu Oy:ltä, suunnittelijana
Tapio Kartano.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto vahvistaa urkutoimikunnan päätöksen tilata
sähkösuunnitelma SP-suunnittelu Oy:ltä.
Päätös

Hyväksyttiin.

2) Urkuparven rakenteiden tarkastustyö
Ennen urkuparven kunnostusta ja urkujen asennusta on huolehdittava siitä, että
urkuparven rakenteet ovat kunnossa. Urkuparven rakenteiden tarkastus on
suoritettava kiireellisenä, jotta rakennustöitä voidaan jatkaa. Talouspäällikkö on
tilannut urkuparven rakenteiden tarkastelun Sweco Rakennustekniikka Oy:tä,
asiantuntijana Juha Junttila.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto vahvistaa talouspäällikön päätöksen tilata
urkuparven rakenteiden tarkastelun Sweco Rakennustekniikka
Oy:ltä.
Päätös

Hyväksyttiin.

3) Hankkeen päivitetty kustannusarvio
Talouspäällikkö on päivittänyt urkuhankkeen kustannusarvion tämän hetken
tilanteen mukaan.
Tämän hetken mukaan hanke pystytään toteuttamaan alkuperäisen
kustannusarvion mukaan.
Kustannusarvio on liitteenä.
Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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94 §
Hautaoikeuden hallinnan luovutus ja maksun palautus
Leena ja Raimo Reunanen ovat jättäneet Eurajoen seurakunnalle anomuksen haudan
osastossa 1, paikat 798 ja 799 hautaoikeuden hallinnan luovuttamisesta ja jäljellä olevan
hallinta-ajan maksun palauttamisesta.
Anomus ja selvitys maksun suorittamisesta ovat liitteenä. Liitteet 5 ja 6.
Talouspäällikkö on laatinut laskelman palautettavasta määrästä. laskelma on liitteenä.
Päätösesitys (tp)
Seurakunta ottaa vastaa Leena ja Raimo Reunasen luovuttamat hautapaikat
Eurajoen hautausmaalla osastossa 1 paikat 798 ja 799. Lisäksi seurakunta
palauttaa hautaoikeuden hallinnan luovuttajille 115,04 euroa liitteenä olevan
laskelman mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
95 §
Talousarvion toteutuminen 31.7.2018
Tuloslaskelman toteutumisvertailu ajalta 1.1.- 31.7.2018 annetaan tiedoksi.
Tuloslaskelman toteutumisvertailu on liitteenä. Liite 7.
Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

96 §
Seurakunnan toimintatilasto 31.7.2018
Suomen ev.lut. kirkon keräämien tilastotietojen kuukausiraportti Eurajoen seurakunnasta
ajalta 1.1.- 31.7.2018 annetaan tiedoksi.
Päätösesitys (khra)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

97 §
Kirkkoherran viransijaisen palkkiosuositus
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös 30.8.2018/317§ kirkkoherran viransijaisen
palkkiosuositus annetaan tiedoksi.
Pöytäkirjanote on liitteenä. Liite 8.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (khra)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

98 §
Kirkonkirjojen digitointi
Turun tuomiokapitulin kirje 5.6.2018
Kirkkohallitus on lähestynyt tuomiokapitulia kirjeellä kirkonkirjojen digitointia ja indeksointiin
liittyvässä asiassa. Tämä työ piti suorittaa vuoden 2016 loppuun mennessä ja korjata
havaitut viat ja puutteet vuoden 2017 loppuun mennessä. Kirkkohallituksen suorittaman
katselmuksen mukaan sekä Eurajoen seurakunnan että lakkautetun Luvian seurakunnan
digitoidussa aineistossa on puutteita. Tuomiokapituli edellyttää kirkkoherrojen ryhtyvän
toimiin kirkonkirjojen digitoinnin loppuun saattamiseksi.
Kirkkoherra on pyytänyt toimistosihteereiltä selvitystä kirkonkirjojen tilanteesta.
Toimistosihteeri Liisa Kivekäs kirjoittaa:
”Luvian kirjoista kuvaamatta kaksi aukeamaa, vihityt ulkoseurakuntalaiset ajalta
1.5.1953 - 23.7.1961, kirja IEb6, kaksi aukeamaa. Näitä vihittyjä ei ole myöskään
mikrokorteilla, silloinkin ne ovat jääneet kuvaamatta. Näiden kuvauksen ja metatietojen
antamisen ja Kirjuriin siirron jälkeen voidaan aineisto merkitä tarkastetuksi. Muistioita
täydennetään.
Toimistosihteeri Tarja Nurmio kirjoittaa:
”Eurajoen osalta olen merkinnyt aineistot tarkistetuiksi, pyysivät aineistoista vielä muistioita
joita en ole tehnyt. Muistioita piti tehdä sivujen, kirjojen ja seurakunnan erityispiirteistä ja
niitä voi lisätä koska vaan myöhemminkin.”
Voidaan siis todeta suurimman osan työstä tehdyksi.
Päätösesitys (khra)
1) merkitään tuomiokapitulin kirje tiedoksi
2) merkitään toimistosihteerien selvitys tiedoksi.
3) ilmoitetaan tuomiokapitulille, että puutteet korjataan 31.12.2018 mennessä.
Päätös

Hyväksyttiin.

99 §
Ilmoitusasiat
1) Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto oli 6179,20 euroa, josta seurakunnan osuus
1235,84 euroa (20 % tuotosta).
2) IT-johtokunnan kokouksen 12.4.2018 pöytäkirja annetaan tiedoksi.
3) Syksyn 2018 alustava kokousaikataulu.
100 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 9 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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101 §
Kokouksen päätös
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 19.25.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 13.9.2018

Eeva Nuurma

Jarmo Sallila

NÄHTÄVILLÄOLO
Kirkkoneuvoston kokouksen 12.9.2018 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 14.- 28.9.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

