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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2018

Aika

Keskiviikko 3.10.2018 klo 16.30 – 18.18

Paikka

Seurakuntakeskus Luvia
Pappilantie 2
Luvia

Jäsenet

Riihimäki Asko
Henrik Mäkilä
Kristiina Isokorpi
Jouni Laaksonen
Auli Lanki
Harri Lehtinen
Olavi Nummi
Eeva Nuurma
Jarmo Sallila

kirkkoherra, puheenjohtaja
varajäsen (Seppo Lempainen)
jäsen
varajäsen (Jenni Korkeakoski)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kirsi Rantala

vs. talouspäällikkö, sihteeri

Virpi Pämppi
Maarit Hollmén

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Samu Repo

johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

Seppo Lempainen
Jenni Korkeakoski

varapuheenjohtaja
jäsen

Muut
poissa

Poissa

102 §
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 136, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
avasi kokouksen.
103 §
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 27.9.2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Varapuheenjohtaja Seppo Lempainen ja jäsen Jenni Korkeakoski olivat ilmoittaneet
esteestä. Heidän tilalleen oli pyydetty varajäsenet Henrik Mäkilä ja Jouni Laaksonen.
Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä yhteensä
yhdeksän jäsentä.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

104 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Seppo Lempainen ja Kristiina Isokorpi.
Kristiina Isokorpi ilmoitti, esteestä toimia pöytäkirjantarkastajana.
Seuraavana vuorossa ovat Jouni Laaksonen ja Auli Lanki.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 10.10.2018 klo 9.00 – 12.00
Eurajoen toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouni Laaksonen ja Auli Lanki.
Päätös

Hyväksyttiin.

105 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

106 §
Papiston vuosilomat ja vapaat 1.10.2018 - 30.4.2019
Kirkkoherra on hyväksynyt Eurajoen seurakunnan papiston jäljellä olevat vuosilomat ja
vapaat. (Liite) Ne ja kirkkoherran omat vuosilomat on lähetetty lääninrovastin
tarkastettavaksi ja tuomiokapitulin hyväksyttäväksi 24.9.2018.
Papiston vuosilomat ja vapaat ovat liitteenä. Liite 1.
Lisäksi annetaan tiedoksi kaikkien työntekijöiden vuosilomat ja vapaat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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______
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Päätösesitys (khra)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

107 §
Tuloveroprosentti vuodelle 2019
Kirkkolain 15 luku 2 § mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan,
seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuusto vuosittain hyväksymän
talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle marraskuun 17. päivään mennessä.
Eurajoen ja Luvian seurakuntien liitoksessa 1.1.2017 Eurajoen seurakunnan
tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,6 %. Vuonna 2018 tuloveroprosentti pidettiin ennallaan.
Talouden tasapainottamistyöryhmä on etsinyt säästökohteita kokouksessaan 28.9.2018.
Suuria muutoksia ei ole vielä tulossa vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Talouden tasapainottamistyöryhmän työskentely jatkuu ja tavoitteena on löytää ratkaisu
vuoden 2019 aikana.
Talousarvio tulee muodostumaan alijäämäiseksi. Alijäämän kattamiseksi seurakunnan
taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä 1 923 312 euroa.
Työryhmän ehdotus on, että tuloveroprosentti pidetään ennallaan vuonna 2019.
Talouspäällikkö antoi katsauksen talouden tämän hetken tilanteesta ja ennusteesta
vuodelle 2019.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vahvistaa tuloveroprosentiksi
1,60 % vuodelle 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
108 §
Hinnastot 2019
Talouden tasapainottamistyöryhmä tarkasteli seurakunnan perimiä maksuja ja teki
hinnastoihin muutamia tarkistuksia.
Tilavuokrat ja hautausmaksut sekä päiväkerho- ja rippikoululeirimaksut vuodelle 2019 ovat
liitteenä. Liite 2.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään tilavuokrat ja hautausmaksut sekä päiväkerho- ja
rippikoululeirimaksut vuodelle 2019.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______
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Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus - positiivinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

109 §
Hautapaikkamaksut 2019
Talouden tasapainottamistyöryhmä tarkasteli seurakunnan perimiä maksuja ja teki
hinnastoihin muutamia tarkistuksia.
Kirkkoneuvosto kävi läpi hautapaikkamaksut vuodelle 2019.
Arkkuhauta
Hautasija 30 vuotta

eurajokelainen 130 euroa ja ulkopaikkakuntalainen 260 euroa.

Uurnahauta
Uurnahauta 30 vuotta

eurajokelainen 70 euroa ja ulkopaikkakuntalainen 150 euroa.

Rintamamiestunnuksen omaavalle eurajokelaiselle ja ulkopaikkakuntalaiselle hautasija on
ilmainen.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautapaikkamaksut
vuodelle 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

110 §
Hautainhoitorahaston hinnasto 2019
Talouden tasapainottamistyöryhmä tarkasteli hautainhoitorahaston hoitomaksuja ja teki
ehdotuksen maksujen korottamisesta 2 %:lla vuodelle 2019.
Hautainhoitorahaston hinnasto on liitteenä. Liite 3.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään hautainhoitorahaston hinnasto vuodelle 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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111 §
Hautausmaiden ja niillä sijaitsevien rakennusten katselmusmuistio
Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaiden ja niillä sijaitsevien rakennusten katselmuksen
12.9.2018. Katselmuksesta laadittu muistio annetaan kirkkoneuvoston jäsenille
nähtäväksi.
Päätösesitys (tp)
Muistio merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

112 §
Kiinteistöjen katselmusmuistio
Kirkkoneuvosto suoritti kiinteistöjen katselmuksen hautausmaiden ja niillä sijaitsevien
rakennusten katselmuksen yhteydessä 12.9.2018. Katselmuksesta laadittu muistio
annetaan kirkkoneuvoston jäsenille nähtäväksi.
Päätösesitys (tp)
Muistio merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

113 §
Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus
Eurajoen seurakunnassa, valvontakohteina Luvian hautausmaa ja Eurajoen hautausmaa,
suoritettiin työsuojelutarkastus 22.8.2018.
Työsuojelu tarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus annetaan kirkkoneuvoston jäsenille
nähtäväksi.
Päätösesitys (tp)
Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

114 §
Kolehtisuunnitelma Eurajoen kirkkoon vuodelle 2019
Kolehtisuunnitelma perustuu kirkkohallituksen yleiskirjeeseen. Kirkkoherra esitäyttää ns.
vapaat kolehtipyhät kokoukseen mennessä. Kolehtisuunnitelma lähetettiin
kirkkoneuvoston jäsenille.
Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019 on liitteenä. Liite 4.
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman Eurajoen kirkkoon vuodelle
2019 ja lähettää sen kappelineuvostolle tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
115 §
Ilmoitusasiat
Ennen kokouksen alkua muistettiin Olavi Nummea merkkipäivän johdosta.
116 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
117 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 10.10.2018

Jouni Laaksonen

Auli Lanki

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 3.10.2018 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 11. - 25.10.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulunpitäjä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

