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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 8/2018

Aika

Keskiviikko 21.11.2018 klo 18.00 – 20.55

Paikka

Vanha Kanttorila
Kirkkotie 16
Luvia

Jäsenet
läsnä

Muut
poissa

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

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
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

Poissa

138 §
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 160, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
avasi kokouksen.
139 §
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 15.11.2018.
Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

140 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Jarmo Sallila ja Seppo Lempainen.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 22.11.2018 klo 9.00 – 12.00
Eurajoen toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarmo Sallila ja
Seppo Lempainen.
Päätös

Hyväksyttiin.

141 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

142 §
Luottotappiot 2019
Kirkon palvelukeskus on toimittanut vuoden 2019 toisen luottotappioehdotuksen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2018/80§ luottotappioihin kirjattavaksi
1 859,34 euroa. Saatavien 970,80 euroa perintää päätettiin jatkaa, näistä saatavista on
saatu 30 euron suoritus. Luottotappioihin kirjattavista saatavista saatiin suoritus 60 euroa.
Luottotappiot yhteensä 2 830,14 euroa.
Luottotappioihin ehdotetaan kirjattavaksi 940,80 euron lisäksi uusia saatavia 879,00 euroa
yhteensä 1819,80 euroa.
Saatavien perintää jatketaan. Luottotappiokirjauksen jälkeen tulleet suoritukset kirjataan
suoraan tulotileille.
Luottotappioehdotus käsiteltiin kokouksessa.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään 1 819,80 euroa vanhojen saatavien kirjaus luottotappioihin.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

______

______
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143 §
Talousarvion 2018 muutokset
Seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 laadittiin 47 180 euroa alijäämäiseksi.
Kuluvan vuoden aikana on tehty yksi talousarvion muutos, jossa siunauskappelit siirrettiin
neljännestä pääluokasta viidenteen pääluokkaan, määrärahoihin ei tullut muutoksia.
Määrärahojen muutoksista on laskelmat liitteenä. Liite 1.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvioon
muutokset liitteen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
144 §
Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2019
Kirkkoherra esittelee henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2019.
Kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö puoltavat henkilöstön koulutuksia.
Kirkkoneuvosto totesi, että työnohjakset tulee toteuttaa edullisimmalla tavalla.
Päätösesitys (khra)
Hyväksytään henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
145 §
Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021
Talousarviossa 2019 käyttötalouden toimintatuottoja on arvioitu kertyvän 435 100 euroa,
lukuun sisältyy tuloarvio 151 000 euroa tontin myynnistä aiheutuvaa myyntivoittoa.
Toimintakuluihin on arvioitu 2 153 150 euroa. Toimintakate ennen poistoja ja sisäisiä eriä
on 1 718 050 euroa. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 1 880 000 euroa. Valtionrahoitusta
on arvioitu maksettavan 181 400 euroa ja verotuskuluja aiheutuvan 27 000 euroa.
Kirkon keskusrahastomaksuihin varataan 165 700 euroa. Rahoitustuotot ja –kulut on
yhteensä 2 200 euroa positiivinen.
Vuosikate on 152 350 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 192 260
euroa.
Tilikauden 2019 tulokseksi arvioitu alijäämä on 39 910 euroa. Investoinnit vuonna 2019
ovat 370 000 euroa. Urkuhankkeen kustannukset jakaantuvat kolmelle vuodelle.
Koska vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja, on vuoden 2019 aikana
laadittava talouden tasapainotuksen suunnitelma.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 on liitteenä. Liite 2.
Hautainhoitorahaston talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021
esitetään Eurajoen seurakunnan talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
2019 – 2021 kirjan liitetiedoissa.
Päätösesitys (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan
talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

146 §
Luodon leirikeskuksen hälytysjärjestelmän päivittäminen
Luodon leirikeskuksen palo- ja murtohälytin järjestelmä on ollut pitkään viallinen. Kuluvan
vuoden keväällä järjestelmä saatiin tilapäisesti toimimaan. Järjestelmästä lähtee
vartiointiliikkeeseen aiheettomia hälytyksiä, mitkä johtuvat viallisista laitteista.
Hälytysjärjestelmän kunnostamista käytiin keskustelua kiinteistöjen katselmuksessa.
Järjestelmän uusimista pidettiin tärkeänä.
Eurajoen seurakunta on ostanut usean vuoden ajan vartiointipalvelut Securitas Oy:ltä.
Vs. talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksen laitteiden vuokraamisesta, vartiointipalvelusta ja
kameravalvonnasta Securitas Oy:ltä.
Tarjoukset käytiin läpi kokouksessa.
Päätösesitys (tp)
Securitas Oy:ltä hankitaan leasing laitteet, kameravalvonta ja vartiointipalvelut
tarjouksen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

147 §
Suomen Arvopaperikeskus Asiakaspalvelun päättyminen
Suomen Arvopaperikeskus on lähettänyt tiedotteen, jossa kerrotaan Asiakastilipalvelun
päättymisestä lainsäädännön muutosten seurauksena.
Eurajoen seurakunnan tulee siirtää arvo-osuustilinsä toisen palveluntarjoajan
hoidettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (tp)
1) Eurajoen seurakunnan arvo-osuustili annetaan Länsi-Suomen
Osuuspankin hoidettavaksi.
2) Vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala valtuutetaan hoitamaan arvo-osuustilin
siirtäminen.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

148 §
IT-johtokunnan kokouksen pöytäkirja
IT-johtokunnan kokouksen 11.10.2018 pöytäkirja annetaan tiedoksi.
Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

149 §
Eurajoen kirkon urkuparven muutostyöt
Urkutoimikunta käsitteli kokouksessaan 10.10.2018 Juha Junttilan laatiman
rakennesuunnitelman vaadittavista urkuparven muutostöistä. Lisäksi urkutoimikunta
käsitteli arkkitehti Timo Tuomolan laatiman suunnitelman parven ikkunoiden suojakaiteista.
Urkutoimikunnan kokouksen jälkeen pyydettiin urkuhankkeen rakennus- ja maalaustöihin
valitulta Rakennus Valoselta kustannusarvio urkuparven muutostöistä.
Valonen toimitti kustannusarvion 29.10.2018. Rakennus Valosen arvio muutostöiden
kustannuksista on noin 19 000 euroa (sis alv).
Toimenpidelupa on saatu.
Päätösesitys (tp)
1) Hyväksytään rakennesuunnittelija Juha Junttilan ja arkkitehti Timo
Tuomolan laatimat suunnitelmat.
2) Hyväksytään suunnitelmien mukaan tehtävät urkuparven muutos- ja
lisätyöt.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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150 §
Eurajoen kirkon urkuhanke – rakennusavustuksen hakeminen kirkkohallitukselta
Kirkkoneuvosto 1.2.2018
”13 § Eurajoen kirkon urkuhanke - rakennusavustuksen hakeminen kirkkohallitukselta.
Liitteenä on kirkkohallituksen yleiskirje 25/2015, jossa on tietoa
rakennusavustuksista.
Liitteenä on avustushakemuslomake esitäytettynä.
Koska hanke on jo aloitettu, pitää selvittää vielä, mitkä hakemuksen liitteet ovat
tarpeellisia. Kustannusarvion loppusummana voitaneen pitää vuoden 2018
talousarvion investointiosassa olevaa kustannusarviota 820.000, johon laaditaan
erittely
Eurajoen seurakunnalla on käytössä kirkkohallituksen kiinteistönhallintajärjestelmä.
Luviallakin kohderekisteri on otettu käyttöön, mutta kiinteistöjen tietoja ei ole sinne
tallennettu. Luvian kiinteistöt syötetään Eurajoen kohderekisteriin ennen
avustushakemuksen lähettämistä.
Päätösesitys (tp): Kirkkoneuvosto päättää hakea kirkkohallitukselta
rakennusavustusta enimmäismääräisenä Eurajoen kirkon uusien urkujen
rakentamiseen.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle”
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 1.2.2018/13§ hakea rakennusavustusta
Eurajoen kirkon uusien urkujen rakentamiseen.
Eurajoen kirkon urkuhankkeen kokonaiskustannuksen on arvioitu olevan 820 000 euroa.
Urkujen osuus kustannuksista on noin 720 000 euroa ja muut kustannukset noin 100 000
euroa. Muita kustannuksia ovat urkuasiantuntijan palkkiot, vanhan fasadin väritutkimukset
ja fasadin maalaustyöt, urkuparven arkkitehtisuunnitelmat ja rakennesuunnittelu sekä
urkuparven rakenteiden muutostyöt, sähkö- ja maalaustyöt.
Rakennusavustusta haetaan koko hankkeen kustannuksille. Suunnitelmat liitetään
hakemukseen.
Päätösesitys (tp)
1) Rakennusavustusta haetaan koko hankkeelle, mukaan lukien urkuparven
muutostyöt.
2) Hakemukseen liitetään Urkurakentamon Porthanin sopimus liitteineen ja
urkuparven muutostöiden suunnitelmat.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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151 §

Ilmoitusasiat
1) Kansallinen tulorekisteri tulee käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri on kansallinen
sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot
yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin
reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Kirkon palvelukeskus ilmoittaa seurakuntien
tiedot rekisteriin.
2) Seurakuntakeskus Tapulin kuntotutkimuksesta järjestetään kirkkoneuvoston
jäsenille ja seurakunnan työntekijöille tiedotustilaisuus 4.12.2018 klo 15.00
Seurakuntakeskus Tapulin nuorisotilassa.
152 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 3 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
153 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 22.11.2018

Jarmo Sallila

Seppo Lempainen

NÄHTÄVILLÄOLO
Kirkkoneuvoston kokouksen 21.11.2018 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 23.11.- 7.12.2018.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

