1

EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 3/2022

Aika

07.04.2022 klo 17.30

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2, Eurajoki

Jäsenet

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

Kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Katri Sildén

talouspäällikkö, sihteeri

Seppo Lempainen
Irja Suoyrjö

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Riina Laurila

Vs.kappalainen

Estyneet

46§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Virsi 54

47§
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 sähköpostilla/kirjeellä. Todetaan
että läsnä ovat kirkkoherra, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätösesitys (pj) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

48§
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Jarmo Sallila ja Hanna Suominen.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan, Eurajoen kirkkoherran virastolla.

Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarmo Sallila ja Hanna Suominen.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

49§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Lisätään
52§ Luodon kaava-asia
53§ Lapsivaikutusten arviointi ja nuorten vaikuttajaryhmä
54§ Muut asiat
55§ Ilmoitusasiat
56§ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
57§ Kokouksen päätös
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi, yllämainituin muutoksin.
Päätös Hyväksyttiin

50§
Eurajoen seurakunnan vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle (liite1)
Vahvistus tilintarkastajalle annetaan tilintarkastajan pyynnöstä osana
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastaja voi noudattaa hyvää tilintarkastustapaa.
Liitteenä kirje, jossa kirkkoneuvosto vakuuttaa antavansa kaiken oleellisen tiedon
tilintarkastajalle Eurajoen seurakunnan sekä Eurajoen seurakunnan hautainhoitorahaston
vuoden 2021 talouden ja hallinnon tarkastuksen suorittamiseksi.

Päätösesitys (tp): Johdon vahvistusilmoitus hyväksytään ja kirkkoneuvoston puolesta
sen allekirjoittaa kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

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

51§
Eurajoen seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 (liite2)
Seurakunnan tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut,
tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot.
Toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on
hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille.
Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate
(ulkoinen), investointien osalta sitovuustaso on kohdekohtainen.
Eurajoen seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy vastuullisena
tilintarkastajanaan Aino Lepistö. Eurajoen seurakunnan tilintarkastus suoritettiin
30.3.2022.
Tarkastuksesta tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.
Päätösesitys (tp): Lähetetään tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja
esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2021 ja, että se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021. Tilinpäätöskirja ja tilintarkastuskertomus on kirkkovaltuustolle
liitteenä

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

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

______

______
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52§
Luodon kaava-asia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------KTR 6.4.2022
3 Luodon kaavahanke / Kari Hannus (liite2-3)
Alkuperäisen kaavasuunnitelman kanssa ei voida edetä, sillä vesijättömaa on
suojeltavaa maa-aluetta. Vaihtoehtoisesti voidaan edetä 3.suunnitelman kanssa,
jossa kaksi tonttia kaavoitetaan lähelle venelaituri-aluetta, sekä kaksi tonttia edelleen
jokiuoman varrelle. Yksi tontti leirikeskuksen välittömään läheisyyteen.
Marskinkari / Hämäläinen: on tullut ilmi, että edellisessä kaavoituksessa on
tapahtunut virhe. Tuo virhe voitaisiin oikaista samassa kaavauudistuksessa
seurakunnan tonttikaavoituksen yhteydessä. Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että
tämä hyväksyttäisiin. Asiaa hoitaa Kari Hannus. Oikaisun jälkeen Hämäläinen voisi
rakentaa haluamansa mökkilaajennuksen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätösesitys (tp): esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy
1) kaavauudistuksen laajentamisen kattamaan myös Marskinkarin aluetta.
Kustannuksia muutoksesta ei kerry seurakunnalle.
2) Kari Hannuksen hoitamaan kaava-asiaa kokonaisuudessaan

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

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

53§
Lapsivaikutusten arviointi ja nuorten vaikuttajaryhmä
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kn 24.3.2022_30§
Lapsivaikutusten arviointi ja nuorten vaikuttajaryhmä (liitteet 2-6)
Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava
huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee
asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava
nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean
seurakunnan yhteinen.
Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua
seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla
konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys(pj): nimetään nuorten vaikuttajaryhmä

Päätös: Asia käsitteellään myöhemmin kun saadaan nuorilta suostumus
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: suuri vaikutus
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätösesitys(pj): nimetään nuorten vaikuttajaryhmä
Rolle Lindroos (Eurajoki)
Lauri Nikula (Kuivalahti)
Aurora Lehtikangas (Luvia)
Julia Lähtölä (Luvia)
Nuorilta on kysytty suostumus tehtävään.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: suuri vaikutus
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta, valmistelu

54§

Muut asiat
Ei muita asioita.

55§
Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

56§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus (liite3)
Puheenjohtaja antoi liitteen3 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

57§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Katri Sildén
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 07.04.2022

Jarmo Sallila

Hanna Suominen

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 07.04.2022 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Eurajoen
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 08.04.- 22.04.2022.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

