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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 7/2018

Aika

Keskiviikko 31.10.2018 klo 18.00 – 20.47

Paikka

Vanha Kanttorila
Luvian kirkkotie 16

Jäsenet
läsnä

Muut
läsnä

Poissa

Riihimäki Asko
Seppo Lempainen
Jouni Laaksonen
Auli Lanki
Harri Lehtinen
Olavi Nummi
Eeva Nuurma
Jarmo Sallila
Emilia Syväsalmi

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen (Jenni Korkeakoski)
jäsen
jäsen
saapui 124 § käsittelyn
aikana klo 18.25
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Kristiina Isokorpi)

Kirsi Rantala

vs. talouspäällikkö, sihteeri

Virpi Pämppi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Samu Repo

johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

Kristiina Isokorpi
Jenni Korkeakoski
Maarit Hollmén

jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

118 §
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 289, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
avasi kokouksen.
119 §
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 25.10.2018.
Jäsenet Kristiina Isokorpi ja Jenni Korkeakoski olivat ilmoittaneet esteestä. Heidän tilalleen
oli pyydetty varajäsenet Emilia Syväsalmi ja Jouni Laaksonen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä yhteensä
kahdeksan jäsentä.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

120 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Olavi Nummi ja Eeva Nuurma.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 1.11.2018 klo 9.00 – 12.00
Eurajoen toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Olavi Nummi ja Eeva Nuurma.
Päätös

Hyväksyttiin.

121 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

122 §
Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston kokouksen 17.10.2018 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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (pj)
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 17.10.2018 päätökset
on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

123 §
Tontin myynti
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 17.10.2018/28 § hyväksyä tontin 51-409-2-133
myynnin, korkeimman tarjouksen tehneelle Eurajoen Romu Oy:lle hintaan 151 000 euroa
ja kauppakirjaluonnoksen sekä lähettää sen edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä,
kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan, eikä ole kirkkolain ja järjestyksen vastainen.
Päätösesitys (tp)
1) Kirkkovaltuuston päätöksestä pyydetään tuomiokapitulin lausunto ja
tuomiokapitulia pyydetään lähettämään asiakirjat sekä oman lausuntonsa
edelleen kirkkohallituksen vahvistuskäsittelyä varten.
2) Kirkkoherra Asko Riihimäki ja vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala valtuutetaan
allekirjoittamaan kauppakirja, kun kirkkohallituksen vahvistuspäätös on
saanut lainvoiman.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

124 §
Rippikoulun vuosisuunnitelma 2019
Rippikoulun ohjesäännön mukaan seurakunnassa on laadittava vuosittain suunnitelma
seuraavan vuoden rippikoulujen toteuttamista varten. Liitteenä olevan suunnitelman ovat
laatineen rippikoulutyöntekijät yhdessä.
Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2019 on liitteenä. Liite 1.
Päätösesitys (khra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman vuodelle 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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125 §
Urkutoimikunnan pöytäkirja
Urkutoimikunnan kokouksen 10.10.2019 pöytäkirja esiteltiin kokouksessa.
Päätösesitys (tp)
Pöytäkirja merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

126 §
Urakkaerimielisyys YIT-Rakennus Oy: kanssa
Kirkkoneuvosto käsitteli YIT Rakennus Oy:n antamaa selvitystä ja ehdotusta
kokouksessaan 13.6.2018/73 §.
Kirkkoneuvosto piti YIT Rakennus Oy:n korvaussummaa liian pienenä.
Kirkkoneuvosto päätti jatkaa neuvotteluja YIT Rakennus Oy:n kanssa.
Asianajaja Markku Asmala on ollut yhteydessä YIT Rakennus Oy edustajiin ja järjestänyt
tapaamista seurakunnan edustajien kanssa.
YIT Rakennus Oy:n kanssa on sovittu, että tapaaminen järjestetään 21.11.2018 ennen
kirkkoneuvoston kokousta.
Seurakunta on aikaisemmin esittänyt YIT Rakennus Oy:lle massojen vaihtoa Luvian
hautausmaan koko hauta-alueelle.
Seurakunnan tulisi kartoittaa tulevaisuudessa tarvittavien arkkuhautapaikkojen tarve.
Uurna hautauksen lisääntyessä olisi mahdollista muuttaa hautausmaan kaavaa ja
käyttösuunnitelmaa siten, että osa suunnitellusta arkkuhauta-alueesta muutetaan
uurnahauta-alueeksi, mikäli arkkuhauta-alueeksi riittäisi pienempi alue.
Liitteenä olevaan karttaan on merkitty sinisellä kyseinen arkkuhauta-alue. Liite 2.
Hauta-alueen korjaaminen hautaukseen sopivaan käyttöön olisi aikaisemmin esitettyyn
huomattavasti pienempi urakka. Vaihtoehdot voisivat olla massojen vaihto tai uuden
suunnitelman laatiminen alueelle, jossa maa tultaisiin nostamaan siten, että arkkuhautaus
olisi mahdollinen.
Päätösesitys (tp)
YIT Rakennus Oy:n kanssa neuvotellaan esitetyistä vaihtoehdoista.

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto esitti, YIT
Rakennus Oy:n kanssa neuvotellaan koko hautausmaan laajennuksen hulevesien
johtamisesta ja niiden kustannuksista.
Kirkkoneuvoston päätösesitys
YIT Rakennus Oy:n kanssa neuvotellaan koko hautausmaan laajennuksen
hulevesien johtamisesta ja niiden kustannuksista.
Päätös

Hyväksyttiin kirkkoneuvoston esitys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

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

127 §
Talouden raportit 30.9.2018
Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase 30.9.2018
tilanne annettiin tiedoksi.
Verohallinnon raportit vuoden 2018 verotulojen toteutumisesta annettiin tiedoksi.
Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

128 §
Vapaaehtoisten keräysvarojen tulouttaminen tehtäväalueille
Eurajoen seurakunnan tasetilin 224000 Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit
saldo tilinpäätöksessä 31.12.2017 oli 98 121,06 euroa, josta ulosmeneviä
jumalanpalveluskolehteja on 682,05 euroa ja muita ulosmeneviä kolehteja 3 986,05 euroa.
Tilille on kirjattu vuosien ajan vapaaehtoisesti kerättyjä varoja. Varojen tulouttamisesta
tuloslaskelmaan on keskusteltu tilintarkastajan kanssa aikaisempina vuosina ja viimeksi
vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä.
Seurakunnan omaan käyttöön kerätyt kolehdit tulee kirjata tuloslaskelman tilille ja kohteen
tulosalueelle.
Taseen korjaamiseksi varat 93 452,96 euroa on mahdollista tulouttaa vastaavan
tehtäväalueen tuloslaskelman tilille. Pyhäkoulutyön varat tulisi tulouttaa vuonna 2018,
koska pyhäkoulutyö on käynnistynyt ja sille ei ole varattu kuluvan vuoden talousarviossa
määrärahaa.
Muut varat tuloutetaan vuonna 2019, diakoniatyön varojen tulouttamisesta on erillinen liite.
Liitteenä on tilierittely tasetilistä 224000 Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit, joihin
sisältyy diakoniatyön kolehdit. Liitteet 3 ja 4.
Päätösesitys (tp)
Varat kirjataan vuoden 2018 tilinpäätöksessä siirtovelkoihin ja tuloutetaan
tehtäväalueille vuonna 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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129 §
Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021
Talouden tasapainottamistyöryhmä käsitteli investointisuunnitelmaa sekä suunnitelmaa
käyttötalousosan hauta- ja kiinteistötoimen hankinnoista.
Kokouksessa käydään investoinnit ja käyttötalousosan hankinnat, henkilöstösuunnitelma
sekä talousarvioavustukset.
Lisäksi käsitellään arvio metsätalouden tuotoista ja kuluista kaudelle 2019 – 2020.
Päätösesitys (tp)
Talousarvion laadintaa jatketaan käytyjen keskustelujen pohjalta.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

130 §
Tietoturvan yhdyshenkilön nimeäminen
IT –alueen tietoturvapolitiikan mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia siitä, että
seurakuntataloudelle on nimetty yksi tai useampia tietoturvan yhdyshenkilöitä.
Eurajoen seurakunnan tietoturvan yhdyshenkilöt ovat toimistosihteeri Tarja Nurmio ja
talousasiantuntija ja vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala.
Tarja Nurmio haluaa luopua tietoturvan yhdyshenkilön tehtävästä.
Päätösesitys (khra)
Eurajoen seurakunnan tietoturvan yhdyshenkilöksi nimetään talousasiantuntija
ja vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

131 §
Ylimmän johdon palkkaus -työryhmän nimeäminen
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A2/2018 mukaan ylimmän johdon järjestelmässä
palkantarkistukset toteutetaan seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 prosentin
suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien.
Päätöksen erän suuntaamisesta tekee kirkkoneuvosto. Asian esittelee ohjesäännössä
määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä
luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan kolmen henkilön työryhmän
valmistelemaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän palkantarkistuksia.
Päätös

Työryhmään nimettiin kirkkoherra Asko Riihimäki, vs. talouspäällikkö Kirsi
Rantala, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Lempainen,
kirkkoneuvoston jäsenet Olavi Nummi ja Kristiina Isokorpi .

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
132 §
As Oy Eurajoen Tähti asunnon varaaminen
Aluejohtaja Lauri Piitari Hartela Länsi-Suomi Oy:stä on lähettänyt kirkkoneuvostolle
kirjelmän, jossa Hartela Länsi-Suomi Oy ehdottaa Eurajoen seurakunnalle asunnon
varaamista As Oy Eurajoen Tähdestä.
Asiasta on keskusteltu aikaisempien kirkkoneuvoston kokousten yhteydessä.
Asunto-osakkeen arvo tulisi olemaan sen suuruinen, että päätösvalta tässä asiassa kuuluu
kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto ei voi tehdä sitovaa ostopäätöstä. Asia pitää valmistella
huolellisesti kirkkovaltuustolle, mikäli kohde halutaan.
Kirkkoneuvosto voi tässä vaiheessa tehdä varauksen, kun varausmaksu ei ole sitova ja
kaupan voi perua ilman perusteita. Jolloin seurakunta saa varausmaksun takaisin.
Päätösesitys (tp)
1) Kirkkoneuvosto päättää varata asunnon As Oy Eurajoen Tähdestä.
2) Selvitetään vapaana olevat asunnot ja tehdään päätös varattavan
asunnon tyypistä seuraavassa kokouksessa.
Keskustelun jälkeen talouspäällikkö muutti päätösesitystään
Muutettu päätösesitys (tp)
Eurajoen seurakunta ei tee varausta As Oy Eurajoen Tähdestä.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
133 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 15 § - 33 § esiteltiin kokouksessa.
Päätösesitys (khra)
Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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134 §
Lastenohjaaja Maija Kurrin työsuhteen vakinaistaminen
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 16.2.2017/79 § Maija Kurrin lastenohjaajan
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2017 – 30.6.2019.
Koska päiväkerho ja perhetyössä ei ole näköpiirissä esim. huomattavaa lasten määrän
vähenemistä tulevaisuudessa eikä toimintaa olla supistamassa voidaan Maija Kurrin
työsuhde muuttaa määräaikaisesta vakinaiseksi jo vuoden 2019 alussa.

Päätösesitys (khra)
Lastenohjaaja Maija Kurrin työsuhde vakinaistetaan 1.1.2019 alkaen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
135 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
136 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
137 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.47.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 1.11.2018

Olavi Nummi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Eeva Nuurma.
______

______
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NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 31.10.2018 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 2. – 16.11.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

