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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 2/2018

Aika

Keskiviikkona 21.3.2018 klo 18.00 – 20.26

Paikka

Seurakuntakeskus Tapulin kahviosali

Jäsenet
läsnä

Riihimäki Asko

kirkkoherra, puheenjohtaja

Seppo Lempainen

varapuheenjohtaja

Kristiina Isokorpi
Jouni Laaksonen

jäsen
varajäsen

Auli Lanki
Harri Lehtinen
Eeva Nuurma
Jarmo Sallila

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kirsi Rantala

vs. talouspäällikkö, sihteeri

Virpi Pämppi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Jenni Korkeakoski
Olavi Nummi
Maarit Hollmén
Samu Repo

jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
johtava kappalainen, Luvian kappeliseurakunta

(Jenni Korkeakoski)

Poissa
klo 19.30 – 19.45
41 § käsittelyn ajan
Puheenjohtaja
41 § käsittelyn ajan
Sihteeri
41 § käsittelyn ajan

Poissa
klo 19.30 – 19.45
41 § käsittelyn ajan

Muut
läsnä
Poissa

31 §
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 52, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi
kokouksen.
32 §
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 13.3.2018.
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Olavi Nummen tilalle oli pyydetty varajäsentä Tuula-Maria Sainiota, mutta hän oli estynyt
saapumaan kokoukseen.
Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi jäsentä ja yksi varajäsen
yhteensä kahdeksan jäsentä.
Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

33 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat
Jarmo Sallila ja Kristiina Isokorpi.
Päätösesitys (pj)
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarmo Sallila ja
Kristiina Isokorpi.
Päätös

Hyväksyttiin.

34 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja esittää, että työjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:
44 Eurajoen kirkon urkuhanke
45 Ilmoitusasiat
46 Muut asiat
47 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
48 Kokouksen päätös
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista ja siihen tehdyt
muutokset kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

35 §
Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston kokouksen 14.2.2018 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.
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Päätösesitys (pj)
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 14.2.2018 päätökset
on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätös

Hyväksyttiin.

36 §
Eurajoen seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2017 tilinpäätös
Tasekirjan lopussa ss. 73 - 75 on kertomus ja tilinpäätös.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2017
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilikauden toimintatuotot olivat
100.734,07 e, toimintakulut 93.842,95 e, rahoitustuotot 413,77 e, arvon
muutokset sijoituksista – 5713,35 e, vuosikate 1.591,54 e ylijäämäinen, poistot
2.200,00 e ja tilikauden alijäämä 608,46 euroa. Taseen loppusumma oli
342.034,84 e. Luvut on merkitty seurakunnan tuloslaskelmaan ja taseeseen
informatiivisina tietoina.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
37 §
Eurajoen seurakunnan vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös
Liitteenä on julkinen tase-kirja. Liite 1.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy Eurajoen seurakunnan vuoden 2017
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jonka
1) käyttötalousosan toimintatuotot ovat 308.134,31 e, toimintakulut
1.914.701,63 e ja toimintakate 1.606.567,32 e,
2) tuloslaskelmaosan tuotot ovat 2.041.001,82 e ja kulut 195.957,24 e,
3) tuloslaskelman vuosikate on 238.477,26 e ylijäämäinen,
4) poistot ovat 177.513,90 e,
5) satunnaiset tuotot 0,00 e ja kulut 0,00 e,
6) tilikauden tulos on 60.963,36 e ylijäämäinen,
7) investointiosan tuotot 0,00 e ja kulut 43.458,59 e,
8) rahoituslaskelman rahoitusylijäämä on 228.589,08 e sekä
9) taseen loppusumma 5.455.246,64 e.
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tasekirjan vuodelta 2017, joka sisältää
julkisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
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38 §
Eurajoen seurakunnan vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Liitteenä kirje, jossa kirkkoneuvosto vakuuttaa antavansa kaiken oleellisen tiedon
tilintarkastajalle Eurajoen seurakunnan vuoden 2017 talouden ja hallinnon tarkastuksen
suorittamiseksi. Liite 2.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Kirkkoherra
ja talouspäällikkö allekirjoittavat kirjeen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
39 §
Pöytäkirja rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuksesta 21.2.2018
Liitteenä on pöytäkirja. Liite 3.
Päätösesitys (pj)
Merkitään pöytäkirja rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuksesta
kirkkoneuvostolle tietoon saatetuksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

40 §
Sopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen seurakuntien
sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta
”Arvoisat Satakunnan seurakunnat,
hyvät yhteistyökumppanit,
Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnan järjestämistä koskevassa
neuvottelussa 26.9.2017 annettiin työryhmälle Tuomo Lindgren pj., Henry Liivola, Heimo
Hietanen, Hannu Tomperi, Keijo Haavisto, Jari Suvila sekä kutsuttuna jäsenenä Kaisa
Rauma tehtäväksi laatia esitys seurakunnille sairaalasielunhoidon yhteistoiminnan
kustannustenjaosta Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueella.
Työryhmä lähetti esityksen sairaalasielunhoidon yhteistoiminnallisesta kustannustenjaosta
Satakunnan seurakunnille. Työryhmä on kokoontunut valmistelemaan sopimusjärjestelyjä
15.12.2017 ja 18.1.2018. Saadun tiedon mukaan kaikki Satakunnan seurakunnat ovat joko
hyväksyneet tai esittäneet kirkkovaltuustolle sopimuksen hyväksymistä. Uuden
sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen Satakunnan seurakuntien
sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta on katsottu astuneen voimaan 1.1.2018 alkaen.
Siksi sairaalasielunhoidon järjestelyissä on tehty 1.1.2018 alkaen suunnitellut
henkilöjärjestelyt väliaikaisesti, kunnes sopimusjärjestelyjen toisen vaiheen sopimus on
hyväksytty sopijaosapuolten kesken. Sopimusjärjestelyjen johdosta 1.1.2018 alkaen Porin
ev.lut. seurakuntayhtymä koordinoi sairaalasielunhoidon sopimuksen piiriin kuuluvia
järjestelyjä. Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti kokouksessaan 18.1.2018 laatinut
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sopimuksen Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon sisällöstä. Sopimus lähetetään
oheisena liitteenä.
Työryhmä esittää, että sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolet
esittävät sopimuksen hyväksymistä seuraavassa mahdollisessa
kirkkovaltuustossa/yhteisessä kirkkovaltuustossa kuitenkin viimeistään toukokuussa 2018.
Oheinen sopimus pyydetään täydentämään ja päiväämään hyväksymispäivämäärän
mukaisesti. Hyväksytty sopimus sekä pöytäkirjanote hyväksymisestä pyydetään
lähettämään Jari Suvilalle ao. osoitteeseen.
Harjavallan seurakunta ja Porin ev.lut seurakuntayhtymä tekevät osaltaan nopeimmalla
mahdollisella aikataululla sairaalasielunhoidon yhteistoiminnan edellyttämät hallinnolliset ja
resurssijärjestelyt. Tavoitteena on saada kaikki järjestelyt tehtyä 30.6.2018 mennessä.
Sairaalasielunhoidon työryhmä huolehtii sopimuksenmukaisten järjestelyjen
täytäntöönpanosta. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.5.2018.
Toimeksi saaneena
Ystävällisin terveisin Jari Suvila
Yhteisen seurakuntatyön keskus, päällikkö”
Päätösesitys (pj)
Kirkkoneuvosto ehdottaa sopimuksen Satakunnan sairaanhoitopiirin
toimialueen sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
41 §
Johtavien viranhaltijoiden peruspalkan tarkistaminen.
KirVesTes, Liite 8. 4 mom.
Viranhaltijan peruspalkan tarkistaminen palvelussuhteen aikana
Seurakunta voi palvelussuhteen aikana tarkistaa kirkkoherran ja johtavan talousja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkkaa viralle määritellyn hinnoitteluryhmän
palkka-asteikolla, kun se arvioi viran tehtävien vaativuuden
tai viranhaltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin
olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Asteikon yläraja
voidaan perustellusta syystä ylittää. Myös määräaikainen peruspalkan tarkistaminen on
mahdollista, jos tarkistamisen perustelut ovat voimassa määräajan.
Jos tarkistettu palkka on aiempaa matalampi, sitä maksetaan kolmen
kuukauden kuluttua päätöksestä.
Soveltamisohje:
Ylimmän johdon peruspalkan tarkistamisesta palvelussuhteen aikana päättää seurakunnan
asiassa toimivaltainen viranomainen. Sen on luontevaa tarkastella ylimmän johdon
peruspalkan tasoa ja mahdollista tarkistamistarvetta menneen vuoden toimintaa
arvioidessaan tai tulevan vuoden toimintaa suunnitellessaan. Tarkistamistarvetta voidaan
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arvioida myös Kirkon työmarkkinalaitoksen tuottamia tilastoja hyödyntäen. Seurakunnan
päätökseen perustuva peruspalkan tarkistaminen voidaan toteuttaa samanaikaisesti virkaja työehtosopimukseen perustuvien sopimuskorotusten kanssa.
Ylimmän johdon peruspalkan tarkistamiselle on oltava perusteet. Niiden on liityttävä
tehtävän vaativuuden tai viran haltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen
olennaiseen muutokseen. Työssä suoriutumista arvioitaessa otetaan huomioon työn
tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta.
Perusteet on oltava myös määräaikaiselle tarkistamiselle. Sellaisena voidaan pitää esim.
seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan kirkkoherran määräämistä yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi. On myös hyvä ottaa huomioon, että ylimmän johdon
tehtävissä voi olla tilapäisesti suuriakin vaativuuden muutoksia ilman, että peruspalkan
tarkistaminen on perusteltua. Peruspalkkaa voidaan alentaa silloin, jos tehtävien
muutoksen myötä niiden vaativuus vähenee olennaisesti tai jos viranhaltijan työsuoritus
huonontuu huomattavasti. Viran K-/Jhinnoitteluryhmän asteikon alarajan alapuolelle
peruspalkkaa ei kuitenkaan voida palkkaa alaspäin tarkistettaessa asettaa.
Palkkaa tarkistettaessa on noudatettava muutoin samoja toimintatapoja kuin
palvelussuhteen alkaessa palkkaa määriteltäessä.
Tämän momentin mukainen seurakunnan asianomaisen viranomaisen peruspalkan
tarkistamista koskeva päätös toimitetaan sähköisesti Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi.
Asiakirjoista on käytävä ilmi ainakin: kuka päätöksen on tehnyt, kuka on toiminut esittelijänä
ja mitkä ovat päätöksen perustelut.
Seurakuntaliitoksen myötä johtavien viranhaltijoiden, kirkkoherran ja talouspäällikön
tehtävien vaativuus on muuttunut pysyvästi niin oleellisesti, että peruspalkan tarkistaminen
on perusteltua. Molemmissa tehtävissä esimiestyö on lisääntynyt henkilöstön määrän
kasvaessa noin 50 %:lla. Myös vastuu toiminnan ja talouden johtamisesta on lisääntynyt
yhteisön suurentuessa. Vaativuutta lisää myös toiminnan ja talouden tasapuolinen
hoitaminen kahden entisen itsenäisen seurakunnan alueella.
KiT on 20.12.2016 päättänyt, ettei seurakuntaliitos anna aihetta hinnoitteluryhmien
muuttamiseen.
Eurajoen seurakunnan kirkkoherran virka kuulu K-hinnoitteluryhmään K20, jossa
peruspalkka voi olla 3982,85 – 4991,17 e (nyt 4374,12) ja talouspäällikön virka
J-hinnoitteluryhmään J20, jossa peruspalkka voi olla 3218,76 – 4224,85 e (nyt 3.381,73 e).
Hinnoitteluryhmän sisällä palkan määrästä voidaan päättää seurakunnassa.
Seurakunnan palkka-asiamies (talouspäällikkö) on Kirkon työmarkkinalaitoksen
neuvottelupäällikkö Oili Marttilan kanssa käynyt läpi Kirkon työmarkkinalaitoksen tuottamia
tilastoja vastaavan kokoisten seurakuntien palkoista. Liitteenä ovat taulukot
keskimääräisistä peruspalkoista ja desiileistä. Kirkkoherran palkka vaihtelee 4600 – 4900
euron ja talouspäälliköiden palkat 3600 – 3800 euron välillä.
Seurakunnan johtavat luottamushenkilöt yhdessä talouspäällikön kanssa ovat käyneet
palkkaesityksestä neuvottelun. Neuvottelun tuloksena todettiin, että Eurajoen seurakunta
nykyisen väkilukunsa perusteella sijoittuu jonkun verran yli keskiarvon hinnoitteluryhmänsä
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seurakunnissa. Lisäksi vaativuutta lisää kahden aiemmin itsenäisen seurakunnan toiminnan
ja talouden koordinointi.
Voisi olla perusteltua esittää kirkkoherran palkaksi 4850 e (nyt 4374,12) ja talouspäällikön
palkaksi 3750 e (nyt 3381,73 e).
Kumpikaan johtavista viranhaltijoista ei voi toimia esittelijänä tässä pykälässä, joten
varapuheenjohtaja johtaa puhetta ja viranhaltijat poistuvat kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi.
Päätösesitys (vpj)
Kirkkoneuvosto päättää, että 1.4.2018 alkaen Eurajoen seurakunnan
kirkkoherran viran peruspalkka on 4.850,00 euroa kuukaudessa ja
talouspäällikön viran peruspalkka 3.750,00 euroa kuukaudessa.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
42 §
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös 14.2.2018 § 70
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt Eurajoen seurakunnan
kirkkovaltuuston hyväksymän strategian ”askelmerkit” vuoteen 2025. (Liite) Päätöksessä
todetaan ajan olevan liian pitkä, 5 vuotta olisi ollut realistisempi. Lisäksi siinä kiinnitetään
huomiota strategian käyttöön seurakunnassa. Liite 4.
Päätösesitys (pj)
Merkitään päätös tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
43 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset esiteltiin kokouksessa.
Päätösesitys (pj)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

44 §
Eurajoen kirkon urkuhanke
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 23.5.2017/27§ Eurajoen kirkon uusien
urkujen urkusuunnitelman. Christian Ahlskogin laatima päivitetty urkusuunnitelma ja urkujen
arkkitehtisuunnitelmat kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.2.2018/5§.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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1) Urkusuunnitelman muutokset
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.2.2018/5§ valtuuttanut urkutoimikunnan
hyväksymään museoviraston lausunnossakin mainittuja ja myöhemmissä
väritutkimuksissa mahdollisesti esiin tulevia muutoksia suunnitelmiin.
Kirkkovaltuusto ei voi valtuuttaa urkutoimikuntaa hyväksymään suunnitelmiin tulevia
muutoksia. Urkutoimikunta on kirkkoneuvoston valitsema. Kirkkoneuvosto on
päättänyt kokouksessaan 26.11.2013/119§: ”Urkutoimikunnan tehtäviin kuuluu
valmistella hanke päättäville elimille siten, että ne pystyvät tekemään tarvittavat
päätökset.”
Päätösesitys (tp)
Urkutoimikunta valmistelee ja kirkkoneuvosto hyväksyy urkuhankkeen
suunnitelmiin tulevat muutokset.
Päätös

Hyväksyttiin.

2) Urkuhankkeen eri tehtävien asiantuntijoiden ja urakoitsijoiden valinta
Urkutoimikunta käsitteli kokouksessaan 24.1.2018 urkuhankkeen eri tehtävien
asiantuntijoiden ja urakoitsijoiden valintaa. Urkutoimikunta ehdottaa, että urkuparven
rakennesuunnitteluun ja muutostöihin valitaan rakennusliike Rakennus Valonen
Oy:tä ja sähkötöihin Veli-Pekka Kuronen.
Päätösesitys (tp)
1. Hyväksytään urkuparven rakennesuunnitteluun ja muutostöiden
urakoitsijaksi rakennusliike Rakennus Valonen Oy.
2. Hyväksytään urkuhankkeen sähkötöiden urakoitsijaksi Sähköasennus
Kuronen Veli-Pekka.
Päätös

Hyväksyttiin.

3) Urkuhankkeen rakennustyön työryhmä
Urkutoimikunta ja urkuhakkeen eri asiantuntijat muodostavat urkuhankkeen
rakennustyön työryhmän.
Keskusteltiin urkuhankkeen rakennustyön työryhmän toiminnasta ja sen
koollekutsumisesta.
Päätösesitys (tp)
Talouspäällikkö, urkutoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri huolehtivat
yhteistyössä työryhmän käsittelyyn tulevat asiat.
Päätös

Hyväksyttiin.

4) Vanhojen urkujen luovuttaminen Jämsän kristilliselle opisto
urkurakennuskurssille
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.2.2018/6§ vanhojen urkujen
luovuttamisen Jämsän kristillisen opiston urkurakennuskurssille.
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Päätösesitys (tp)
Urkutoimikunta organisoi vanhojen urkujen luovutuksen ja
dokumentoinnin. Seurakunnan yhteyshenkilönä asiassa toimii kanttori
Maria Verronen.
Päätös

Hyväksyttiin.

5) Urkutoimikunnan pöytäkirjat
Urkutoimikunnan pöytäkirjat 3.10.2017 ja 24.1.2018 esiteltiin kokouksessa.
Päätösesitys (tp)
Urkutoimikunnan pöytäkirjat merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
45 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
46 §
Muut asiat
Jarmo Sallila tiedusteli Luvian hautausmaan urakkaerimielisyyteen liittyvän asian
etenemistä.
47 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
48 §
Kokouksen päätös
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 20.26.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja
31 § - 40 § ja 42 § - 48 §

Kirsi Rantala
sihteeri
31 § - 40 § ja 42 § - 48 §

Seppo Lempainen
puheenjohtaja 41 §

Jouni Laaksonen
sihteeri 41 §
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Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 29.3.2018

Jarmo Sallila

Kristiina Isokorpi

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 21.3.2018 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 3.- 17.4.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulunpitäjä
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