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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 1/2019

Aika

Keskiviikko 23.1.2019 klo 18.00 – 21.04

Paikka

Seurakuntakeskus Luvia
Nuorisotila Bunkkeri
Pappilantie 2

Jäsenet
läsnä

Riihimäki Asko
Harri Lehtinen
Kristiina Isokorpi
Auli Lanki
Henrik Mäkilä
Eeva Nuurma
Virpi Pämppi
Hanna Suominen

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
saapui 1 § alussa klo 18.05
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kirsi Rantala

vs. talouspäällikkö, sihteeri

Seppo Lempainen
Olavi Nummi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut
poissa

Samu Repo

johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

Poissa

Jarmo Sallila

jäsen

1§
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 383, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
avasi kokouksen.
2§
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 18.1.2019.
Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä.
Jarmo Sallilan varajäsen Veijo Mäkilä oli estynyt saapumaan kokoukseen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

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

Hyväksyttiin.

3§
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Harri Lehtinen ja Kristiina Isokorpi.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan perjantaina 25.1.2019 klo 9.00 – 12.00
Luvian toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Harri Lehtinen ja
Kristiina Isokorpi.
Päätös

Hyväksyttiin.

4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat otetaan käsittelyyn ja siihen tehdään seuraavat lisäykset ja muutokset:
22 Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kappelineuvostoon
23 Mielipide ympäristölain mukaisesta hakemuksesta
24 Ilmoitusasiat
25 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
26 Kokouksen päätös
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään esityslista sekä siihen tehdyt lisäykset ja muutokset
kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

5§
Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston kokouksen 10.1.2019 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 10.1.2019 päätökset
on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
6§
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2019
Eurajoen seurakunnan taloussääntö: 4 § Talousarvion täytäntöönpano
”Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat
saavat tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja
taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.”
Talouspäällikkö on laatinut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2019 ovat liitteenä. Liite 1.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
7§
Tukiryhmien jäsenten nimeäminen vuosille 2019 - 2020
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 19.12.2018/176§ muuttaa toiminnan
vastuuryhmät tukiryhmiksi.
Seurakuntatyön tukiryhmät ovat 1.1.2019 alkaen Lähetystyön tukiryhmä, Kasvatuksen
tukiryhmä, Aikuistyön tukiryhmä ja Diakoniatyön tukiryhmä.
Työntekijät ehdottavat tukiryhmien jäseniksi seuraavia:
Lähetystyön tukiryhmä
Tarja Helminen, Tiina Jaakkola, Jenni Korkeakoski, Sirpa Niemi, Eeva Nuurma, Virpi
Pämppi ja Toini Väkiparta.
Työntekijät: Tapani Erämaja ja Maarit Lehto
Kasvatuksen tukiryhmä
Saara Hakkiluoto-Kartio, Minna Järvinen, Auli Lanki, Sanni Mäkilä, Hanna Suominen ja
Anna Varjo.
Kirkkoneuvosto ehdotti lisäksi kasvatuksen tukiryhmään Mikko Lemmettyä ja Irja Suoyrjöä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Työntekijät: Eija Helander, Enni Järvikangas, Ida Kaikkonen, Mirjam Pennanen ja
Samu Repo.
Aikuistyön tukiryhmä
Minna Järvinen, Auli Lanki, Henrik Mäkilä, Niina Nordling, Merja Riihimäki, Anna-Liisa
Seppä ja Kristiina Wistbacka.
Työntekijät: Asko Riihimäki ja Maarit Lehto
Diakoniatyön tukiryhmä
Terttu Aho, Anna-Liisa Grönqvist, Piia Heininen, Kirsti Laiho, Matti Lehto, Tuula Liimola ja
Anita Rintamaa.
Työntekijät: Nina Rosenqvist ja Virpi Rönkkömäki-Mäntynen
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto nimeää tukiryhmien jäsenet ehdotuksen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

8§
Kiinteistötyöryhmän perustaminen ja jäsenten nimeäminen vuosille 2019 – 2020
Seurakunnassa on tarve perustaa kiinteistötyöryhmä, jonka toimii seurakunnassa
asiantuntijatyöryhmänä kiinteistö ja hautatoimessa. Kiinteistötyöryhmän tehtäviin kuuluu
mm. katselmukset ja tarkastukset kiinteistöissä sekä suunnitelmissa olevan
kiinteistöstrategian valmistelu. Talouspäällikkö toimii koollekutsujana.
Kiinteistötyöryhmä voi kutsua avukseen mm. rakennusalan ym. asiantuntijoita.
Seurakuntamestamestari, suntio ja vahtimestari kutsutaan kiinteistötyöryhmään
tarvittaessa.
Kiinteistötyöryhmän jäseniksi ehdotetaan seuraavia:
Jouni Laaksonen, Seppo Lempainen, Jarmo Sallila ja Olavi Nummi.
Kirkkoneuvosto ehdotti lisäksi kiinteistötyöryhmään Timo Anttia ja Pekka Kuusistoa.
Työntekijät: talouspäällikkö, talousasiantuntija ja kirkkoherra
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto perustaa kiinteistötyöryhmän ja nimeää sen jäsenet
ehdotuksen mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

______

______
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9§
Taloustyöryhmän perustaminen ja jäsenten nimeäminen vuosille 2019 - 2020
Seurakunnassa on tarve perustaa taloustyöryhmä, jonka toimii seurakunnassa
asiantuntijatyöryhmänä henkilöstö- ja taloustoimessa. Taloustyöryhmän tehtäviin voisi
kuulua mm. talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen ja muut talouspäällikön
esille ottamat työryhmän käsittelyyn tuomat asiat. Talouspäällikkö toimii koollekutsujana.
Taloustyöryhmä voi kutsua avukseen mm. henkilöstö- ja taloushallinnon asiantuntijoita.
Talouden tasapainottamistyöryhmä tulisi lakkauttaa tässä yhteydessä, koska
taloustyöryhmän tehtäviin kuuluisi talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen.
Taloustyöryhmän jäseniksi ehdotetaan seuraavia:
Kristiina Isokorpi ja Seppo Lempainen,
Kirkkoneuvosto ehdotti lisäksi taloustyöryhmään Henrik Mäkilää.
Työntekijät: talouspäällikkö, talousasiantuntija ja kirkkoherra
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto perustaa taloustyöryhmän ja nimeää sen jäsenet ehdotuksen
mukaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

10 §
Talouden tasapainottamistyöryhmän lakkauttaminen
Kirkkoneuvosto perusti talouden tasapainottamistyöryhmän vuodelle 2018.
Työryhmän kokoontui vuoden 2018 aikana kerran.
Kirkkoneuvoston perustaessa taloustyöryhmän, talouden tasapainottamistyöryhmä olisi
hyvä lakkauttaa, koska taloustyöryhmän tehtäviin kuuluu mm. talouden
tasapainottamissuunnitelman laatiminen.
Päätösesitys (tp)
Lakkautetaan talouden tasapainottamistyöryhmä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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11 §
Urkutoimikunnan jäsenten nimeäminen vuosille 2019 – 2020
Urkutoimikunta toimii urkuhankkeen rakennustyöryhmänä.
Urkutoimikunnan jäseniä ovat edellisellä kaudella olleet:
Jouni Laaksonen
puheenjohtaja
Virpi Pämppi
varapuheenjohtaja
Tuomo Aro-Heinilä
jäsen
Jenni Korkeakoski
jäsen
Asko Riihimäki
kirkkoherra, jäsen
Markku Haavisto
kanttori, jäsen
Maria Verronen
kanttori, sihteeri
Kirsi Rantala
vs. talouspäällikkö
Jenni Korkeakoski on ilmoittanut, ettei hän ole valmis jatkamaan urkutoimikunnan
jäsenenä.
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto nimeää urkutoimikunnan jäsenet.
Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi urkutoimikunnan jäseniksi Tuomo Aro Heinilä, Jouni
Laaksosen, Virpi Pämpin, kirkkoherra Asko Riihimäen, vs. talouspäällikkö Kirsi
Rantalan
(talouspäällikkö Kalevi Känän), kanttori Maria Verrosen ja kanttori Markku
Haaviston.

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

12 §
Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa
KJ 8 luku 7 § 1 mom. ”Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän
molempien ollessa estyneenä, kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla
kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden
päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä.”
Kirkkoneuvosto ehdotti varaedustajaksi Virpi Pämppiä.
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto määrää Virpi Pämpin varaedustajaksi kirkkovaltuuston
kokouksiin.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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13 §
Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
KJ 7 luku 7 §:”Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri,
jollei ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin.
Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohje- ja
johtosäännössä määrätty henkilö.”
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 11 § 6 mom.
KL 7 luku 7 §: ”Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.”
Päätösesitys (khra)
1) Seurakunnan nimenkirjoittajia ovat kirkkoherra tai kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja sekä talouspäällikkö tai talousasiantuntija, kaksi yhdessä.
Palvelussuhdetodistukset virka- tai työsuhteesta antaa yleishallinnossa ja
seurakuntatyössä kirkkoherra.
2) Palvelussuhdetodistukset virka- tai työsuhteesta antaa hautaus- ja
kiinteistötoimessa talouspäällikkö.
3) Seurakuntatyön muut kuin työ- ja virkasuhteisten palvelutodistukset
allekirjoittaa työalasta vastaava viranhaltija.
4) Palkka- ja henkilöstöhallintoon liittyvät todistukset allekirjoittaa
talouspäällikkö tai talousasiantuntija. Haudanhoitosopimuksen ja hautakirjan
allekirjoittaa talouspäällikkö tai talousasiantuntija.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

14 §
Seurakunnan edustus eri yhteisöissä
Seurakunta on omistajana tai osakkaana monissa yhteisöissä. Lisäksi seurakuntaa pitää
jonkun edustaa myös maaomaisuuteen liittyvissä erilaisissa toimituksissa. Käytännössä
seurakuntaa on näissä viran puolesta (seurakunnan edun valvominen) edustanut
talouspäällikkö, mutta asiaa ei ole tarkemmin kirjattuna mihinkään ohjesääntöön tai
muuhun.
Asunto-osakeyhtiöissä, osuuskunnissa, tiekunnissa, metsänhoitoyhdistyksessä,
säästöpankissa, tietoimituksissa ja maanmittaustoimituksissa sekä muissa seurakunnan
omistusoikeuteen liittyvissä tilaisuuksissa
Päätösesitys (khra)
Eurajoen seurakuntaa edustaa viran puolesta talouspäällikkö tai
luottamushenkilönä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

______

______
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15 §
Alueellinen tietoimitus liittyen VT8 parannushankkeeseen
Valtatie 8 parannushankkeen yhteydessä on lakkautettu useita yksityisteiden liittymiä
Porin kaupungissa ja Eurajoen kunnassa. Uusi yksityistie tehtiin valtatie 8:n rinnalle, johon
lakkautetut tieliittymät liitettiin.
Maanmittaustoimitus yksityistien perustamisesta järjestettiin 20.12.2018. Kokouksessa
tiekunnan perustaminen jäi kesken, koska tulevat tiekunnan osakkaat vastustivat
tiekunnan perustamista. Syynä oli tien huono kunto. Vaadittiin, että valtio kunnostaa ensin
tien ja tiekunta perustetaan vasta sen jälkeen.
Eurajoen seurakunnan Pappila –nimiseltä kiinteistöltä on lakkautettu Suurarinkuopan
kohdalta tieliittymä valtatie 8:lle.
Huomautukset yksikkölaskelmaan tai korvausvaatimukset, liittyen liittymien katkaisujen
johdosta tai edunvalvontakuluista pyydetään ilmoittamaan 31.1.2019 mennessä.
Maanmittausinsinööri Markus Junttila on laatinut alustavan tieyksikkölaskelman. Alustava
tieyksikkölaskelma on liitteenä. Liite 2.
Eurajoen seurakunnan metsätilalta Pappila 442-410-3-0 Suurarinkuopan kohdalta
lakkautettiin tieliittymä VT 8:lle. Lakkautetusta tieliittymästä on matkaa nykyiselle
Törmäntien tieliittymälle 360 metriä.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja oli sitä mieltä, että tästä johtuen Eurajoen
seurakunnalle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Eurajoen seurakunnan tulee vaatia
valtiolta korvausta tiemaksun korvaamiseen Suutarinkuopalta ja Törmäntien liittymään 360
metrin matkalta.
Päätösesitys (tp)
Eurajoen seurakunta vaatii valtiolta korvausta tiemaksuun 360 metrin matkalta
Suutarinkuopalta ja Törmäntien liittymään.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

16 §
Kappalaisen eläkkeelle jääminen ja sitä seuraava työvoimatilanne
Tapani Erämaja on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.8.2019 ja pitävänsä lähtösaarnan
26.5.2019. Ilmoitukset ovat vielä epävirallisia. Kun kesää 2019 on suunniteltu, kappalainen
ilmoitti vetävänsä vielä kaksi rippileiriä kesäkuussa. Uudessa tilanteessa rippileirit ovat
ilman vetäjää.
Pastori Ilona Koivisto on palkattu seurakuntaan kesäpapiksi 1.6.-31.8.2019. Hän voi johtaa
leireistä toisen. Edelleen kuitenkin on teologin puutos yhdeltä rippileiriltä.
Tuomiokapituliin tulee melko pian eläköitymis ilmoituksen jälkeen ilmoittaa, millaisiin
toimenpiteisiin seurakunta aikoo ryhtyä kappalaisen viran suhteen. Vaihtoehtoja on kaksi,
joko kappalaisen virka julistetaan auki ja täyttöprosessi aloitetaan. Se kestää yleensä 6-9
kk. täksi ajaksi tarvitaan sijainen. Toinen vaihtoehto on, että täytetään seurakuntapastorin
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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virka määräajaksi. Lakimiesasessori Matti Mäkisen mukaan tuomiokapituli yleensä antaa
tähän seurakunnalle luvan 2 vuoden ajaksi, yhden vuoden kerrallaan.
Kirkkoneuvosto keskusteli eri vaihtoehdoista.
Päätösesitys(pj)
Eurajoen seurakuntaan palkataan määräaikainen seurakuntapastori kesästä
2019 alkaen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus – positiivinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
17 §
Eurajoen seurakunnan tilan myynti
Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut kokouksessaan 20.12.2018/629§ Eurajoen
seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen tontin myynnistä Eurajoen Romu Invest Oy:lle.
Ilmoitus kirkkohallituksen virastokollegion päätöksen nähtävillä olosta on ollut ilmoitus
Eurajoen seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 3.- 17.1.2019.
Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

18 §
Seurakuntakeskus Tapulin putkistojen tutkimusraportti
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 19.12.2019/160§ raporttia Tehokuivaus Oy:n
seurakuntakeskus Tapulissa lokakuussa 2018 suorittamasta kosteusteknisestä- ja
sisäilmatutkimuksesta.
Kirkkoneuvosto päätti, että jätevesiviemärien kuvaaminen ja vesijohtojen koeponnistus
sekä sadevesijärjestelmän toimivuus tutkitaan heti.
Jätevesiviemärien kuvaaminen ja sadevesijärjestelmän toimivuus on suoritettu.
Kuvat putkistoista ja raportti kuvauksesta on lähetetty sähköpostilla jäsenille.
Tutkimustulokset on tarkoitus ottaa käsittelyyn korjaussuunnitelmaa laadittaessa.
Raportti kuvauksesta on liitteenä. Liite 3.
Päätösesitys (tp)
Raportti merkitään tiedoksi ja otetaan käsittelyyn korjaussuunnitelmaa
laadittaessa.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

______

______
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19 §
Terveystarkastajan tarkastuskertomus
Talouspäällikkö kutsui terveystarkastajan suorittamaan seurakuntakeskus Tapulin
päiväkerho- ja nuorisotiloihin terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen. Tarkastus
suoritettiin 3.1.2019.
Tarkastuskertomuksessa mainituista toimenpiteistä tulee toimittaa korjaussuunnitelma
aikatauluineen Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön 31.3.2019
mennessä.
Tarkastuskertomus on liitteenä. Liite 4.
Päätösesitys (tp)
Tarkastuskertomus merkitään tiedoksi ja korjaussuunnitelmaa ryhdytään
valmistelemaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
20 §
Väistötilojen hankinta
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 19.12.2018/160§ raporttia Tehokuivaus Oy:n
seurakuntakeskus Tapulissa lokakuussa 2018 suorittamasta kosteusteknisestä- ja
sisäilmatutkimuksesta.
Kirkkoneuvosto päätti, että väistötiloja henkilökunnalle ryhdytään etsimään pikaisesti.
Seurakuntakeskus Tapulin salia ja keittiötä on mahdollista käyttää edelleen.
Pahimmat kosteus ja sisäilmaongelmat ovat päiväkerho-, nuoriso- ja toimistotiloissa.
Vs. talouspäällikkö on löytänyt väistötilan päiväkerholle. Eurajoen keskustassa
Osuuspankin talossa Kirkkotie 3:ssa on liiketila 134 m2 vapaana. Vs. talouspäällikkö,
lapsityön tiiminvetäjä ja lastenohjaaja ovat tutustuneet tilaan.
Tila todettiin sopivaksi päiväkerhotyön käyttöön ja sen käytöstä joihinkin nuorisotyön
tilaisuuksiin on neuvoteltu nuorisotyönohjaajien kanssa.
Tilan vuokrasopimus alkaa 1.2.2019, vuokra on 750 euroa kuukaudessa. Vuokrasopimus
on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Tiloihin voidaan alkaa
muuttamaan ennen vuokrasopimuksen alkua. Päiväkerhotoimintaa ei ole viikolla 5, jolloin
päiväkerhon tavarat pestään ja muutetaan vuokratilaan. Päiväkerhotoiminta uudessa
tilassa alkaa 4.2.2019.
Vs. talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat tiedustelleet ja käyneet katsomassa joitakin
toimistotiloiksi sopivia tiloja Eurajoen keskustassa.
Taloustoimisto muuttaa Luvian seurakuntakeskukseen viikolla 5.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Luvian seurakuntakeskukseen tehtäviä työpisteistä suunnitellaan tässä kokouksessa.
Määrärahan varaamisesta esitys kirkkovaltuustolle tehdään kustannusten tarkennuttua.
Vs. talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat käyneet tänään katsomassa lisää tiloja Eurajoen
keskustassa osoitteessa Tohkantie 8. Tohkantie 8:ssa oleviin tiloihin saataisiin
kirkkoherranvirasto ja diakonissan vastaanotto sekä muut toimistot.
Asuntojen esittelyn yhteydessä kerrottiin, että seurakunnan vuokratessa vapaana olevat
asunnot ja liiketilan, vuokrissa olisi neuvotteluvaraa.
Päätösesitys (tp)
1) Hyväksytään liiketilan vuokraaminen päiväkerhotyön käyttöön.
2) Toimistokäyttöön vuokrattavien sopivien tilojen etsintää jatketaan.
Kirkkoneuvosto keskusteli seurakunnan omien tilojen ja mahdollisesti vuokrattavien tilojen
käytöstä väistötiloina.
Keskustelun jälkeen talouspäällikkö muutti päätösesitystä.

Päätösesitys (tp)
1) Hyväksytään liiketilan vuokraaminen päiväkerhotyön käyttöön.
2) Toimistokäyttöön vuokrataan tiloja Tohkantie 8:sta, tilat vuokrataan
aikaisintaan 1.3.2019 alkaen.
Päätös

Hyväksyttiin.

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

21 §
Seurakuntakeskus Tapuli korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatiminen
Tehokuivaus Oy:n seurakuntakeskus Tapulissa lokakuussa 2018 suorittamassa
kosteusteknisen- ja sisäilmatutkimuksen raportissa on toimenpide ehdotuksia
suoritettavista korjauksista.
Lisäksi terveystarkasta on valvontaraportissaan antanut korjauskehotuksen.
Kirkkoneuvoston jäsen Jarmo Sallila on tehnyt ehdotelman korjaussuunnitelmaksi.
Ehdotus on liitteenä. Liite
Jarmo Sallilan ehdotuksia käydään läpi korjaussuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio tulisi tilata kiireellisenä.
Kirkkoneuvosto keskusteli eri vaihtoehdoista korjaussuunnitelman ja kustannusarvion
laatijoiksi. Lisäksi keskusteltiin purkutyön aloittamisesta mahdollisimman pian. Purkutyö
tehtäisiin Tehokuivaus Oy:n toimenpide-ehdotuksen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Määrärahan varaamisesta esitys kirkkovaltuustolle tehdään kustannusten tarkennuttua.
Päätösesitys (tp)
1) Talouspäällikkö hankkii purkutyölle tekijän ja tilaa purkutyö heti.
2) Hankitaan seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelman ja
kustannusarvion laatija, tarjoukset pyydetään kolmelta
suunnittelutoimistolta.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
22 §
Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kappelineuvostoon
Kappelineuvoston ohjesääntö 4§:
”Kirkkoherralla, talouspäälliköllä ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla
edustajalla on kappelineuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta
osallistua päätöksiin.
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan Luvian kappelineuvostoon.
Päätös

Kirkkoneuvoston edustajaksi Luvian kappelineuvostoon valittiin Auli Lanki.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
23 §
Mielipide ympäristölain mukaisesta hakemuksesta
Eurajoen rannassa kiinteistön omistavat voivat tehdä muistutuksen ympäristölain
mukaisesta hakemukseen purkuputken johtamisesta Eurajokeen.
Eurajoen seurakunnan omistuksessa Eurajoen rannassa on Seurakuntakoti niminen tila,
kiinteistötunnus 51-409-2-133. Seurakuntakoti niminen tila vaihtaa omistajaa 28.1.2019.
Tilan uusi omistaja on Eurajoen Romu Invest Oy.
Kirkkoneuvostolle on lähetetty tietoa AVI:n kuulutuksista purkuputkien siirtämiseksi pois
Eurajoesta (JVP Eura Oy, Säkylän kunta ja Apetit Suomi Oy) ja siihen esitettävästä
muistutuksesta ja mielipiteestä. Nämä on tehtävä viimeistään 25.1.2019.
Kirkkoneuvosto keskusteli purkuputkien johtamisesta Eurajokeen. Kirkkoneuvosto oli sitä
mieltä, että purkuputkia ei saa johtaa Eurajokeen.
Päätösesitys (tp)
Kirkkoneuvosto on sitä mieltä, että purkuputkia ei saa johtaa Eurajokeen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
24 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoherra ilmoitti, että Satakunnan Viikossa on tehty päätös, että lehteä ei jaeta Luvialla
Murronmäkeä kauemmaksi. Väipäre, Korvenkylä, Mikola ja Peränkylä eivät kuulu
jakelualueeseen. Toisella suunnalla jaetaan Niemenkylän koulun paikkeille saakka.
Satakunnan Viikko on toiminut Eurajoen seurakunnan virallisena ilmoituslehtenä.
25 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
26 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.04.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 25.1.2019

Harri Lehtinen

Kristiina Isokorpi

NÄHTÄVILLÄOLO
Kirkkoneuvoston kokouksen 23.1.2019 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 28.1.- 11.2.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

