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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2018

Aika

Maanantai 14.5.2018 klo 18.00 – 19.25

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Kukkapolku 2
27100 Eurajoki

Jäsenet
läsnä

Muut
läsnä

Poissa

Pämppi Virpi
Hollmén Maarit
Aro-Heinilä Tuomo
Helminen Markus
Isokorpi Kristiina
Jalonen Marja
Jalonen Marketta
Laaksonen Jouni
Lanki Auli
Lehtinen Harri
Lempainen Seppo
Mäkilä Henrik
Sainio Tuula-Marja
Nuurma Eeva
Pajunen Tuulikki
Nordling Niina
Sallila Jarmo
Seppä Anna-Liisa
Syväsalmi Emilia
Tuominen Hanna
Uusi-Uola Erja
Östman Hanna

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Jenni Korkeakoski)
jäsen
jäsen
jäsen, kn varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen (Olavi Nummi)
jäsen
jäsen
varajäsen (Erkki Perkola)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Asko Riihimäki
Kirsi Rantala

kirkkoherra
vs. talouspäällikkö, sihteeri

Korkeakoski Jenni
Nummi Olavi
Perkola Erkki
Seikkula Sari

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

12 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen veisattiin virrestä 571 kolme ensimmäistä
säkeistöä, virren jälkeen kirkkoherra Asko Riihimäki piti alkuhartauden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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13 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8:5 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 3.5.2018.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 4.5.- 14.5.2018.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikko -julkaisussa seurakuntatiedoissa.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja
todetaan varajäsenten paikallaolo.
Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon.
Hyväksyttiin Jenni Korkeakosken, Olavi Nummen, Erkki Perkolan ja Sari Seikkulan
ilmoitukset esteestä osallistua kokoukseen.
Todettiin, että Jenni Korkeakosken tilalle kutsuttiin Jouni Laaksonen, Olavi Nummen
tilalle Tuula-Marja Sainio ja Erkki Perkolan tilalle Niina Nordling. Sari Seikkulan tilalle
varajäsentä ei saatu.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
14 §
Pöytäkirjan tarkastajat
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää,
että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Seuraavana vuorossa ovat Tuulikki Pajunen ja Jarmo Sallila.
Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuulikki Pajunen ja Jarmo Sallila.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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15 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkovaltuuston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

16 §
Eurajoen seurakunnan tilinpäätös 2017
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2017 kokouksessaan 21.3.2018/37§ ja jättänyt sen tilintarkastajalle
tarkastettavaksi.
”Eurajoen seurakunnan vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös
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.”

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2017
kokouksessaan 21.3.2018/36§.
”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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätös

Hyväksyttiin.

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

Eurajoen seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy vastuullisena
tilintarkastajanaan Aino Lepistö JHT, HT. Eurajoen seurakunnan tilintarkastus tilikaudelta
1.1.- 31.12.2017 on suoritettu 23.4.2018.
Tilintarkastuskertomus Eurajoen seurakunnan kirkkovaltuustolle on liitteenä. Liite 1.
Tasekirja sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hautainhoitorahaston
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tasekirja on liitteenä. Liite 2.
Vs. talouspäällikkö esitteli Eurajoen seurakunnan tulevan vuoden talouden näkymiä.
Päätösesitys (kn 21.3.2018/37§)
Lähetetään tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esitetään
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2017 ja, että se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017.
Päätös

Hyväksyttiin Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja
myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017.

17 §
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
sopimuksen Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon sisällöstä. Sopimus lähetetään
oheisena liitteenä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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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
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.”
Sopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen seurakuntien sairaalasielunhoidon
yhteistoiminnasta on liitteenä. Liite 3.
Päätösesitys (kn 21.3.2018/40§)
Kirkkoneuvosto ehdottaa sopimuksen Satakunnan sairaanhoitopiirin
toimialueen sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

18 §
Seurakuntavaalit 2018
Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto
toimikaudelle 2019 - 2022. Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä
18.11.2018. Aiemmista vaaleista poiketen ennakkoäänestys pidetään tiistaista lauantaihin,
ei maanantaista perjantaihin. Varsinainen vaalipäivä on marraskuun kolmantena, ei toisena
sunnuntaina.
Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolaissa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Kirkolliskokous
on päättänyt marraskuussa 2017 ehdottaa muutoksia kirkkolakiin. Eduskunta vahvistanee
lakimuutokset kevään 2018 aikana. Aiemmista vaaleista poiketen kirkkoherran kuuluminen
vaalilautakuntaan ei olisi välttämätöntä. Ehdokkaana oleva henkilö tai hänen säädöksissä
mainittu läheisensä ei voisi toimia vaalilautakunnassa, vaan hänen sijaansa on kutsuttava
varajäsen.
Vaalilautakuntaa asetettaessa on syytä huomioida sekä voimassaolevan että ehdotetun lain
säädökset.
Voimassaoleva kirkkolain 23:19§ 1. mom.
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Kirkolliskokouksen ehdotus kirkkolain 23:19§ 1. momentiksi
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus uudeksi kirkkolain 23:19§ 4.momentiksi
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä.
Kun ehdokasasettelu ei vielä ole valmis vaalilautakuntaa asetettaessa, on suositeltavaa,
että vaalilautakuntaan valitaan riittävä määrä varajäseniä. Tällöin vaalilautakunnan
kokouksiin saadaan riittävä määrä esteettömiä jäseniä siinäkin tapauksessa, että osa
vaalilautakunnan jäsenistä tulee esteellisiksi sen myötä, että hän tai hänen läheisensä on
asettunut ehdolle vaaleissa.
Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin, mikä osaltaan
vaikuttaisi vaalilautakunnan jäsenmäärään.
Kirkkolain 23:19§ 2.mom.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta
äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ Vaalilautakunta ja keskusvaalitoimikunta (osittain)
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen
käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä
vaalilautakunnasta säädetään.
Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu useiden kuulutusten julkaiseminen. Kirkkovaltuuston on
syytä päättää siitä, missä sanomalehdessä tai –lehdissä kuulutukset ja ilmoitukset
julkaistaan.
Kirkkojärjestys 23:2§ 2.-3.mom.
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö.
Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen
julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.
Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa.
Kaksikielisessä seurakunnassa kuulutus on saatettava tietoon kummallakin kielellä.
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (kn 21.3.2018/57§)
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) päättää, että Eurajoen seurakunta jaetaan kahteen äänestysalueeseen.
Päätös Hyväksyttiin jako kahteen äänestysalueeseen.
2) valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja lisäksi vähintään neljä jäsentä.
Valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen
valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Esitys vaalilautakunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi:
Kujala Jukka
puheenjohtaja
Haavisto Osmo
jäsen
Hermonen Heikki
jäsen
Leino Eeva-Maija
jäsen
Lehtiö Marjaana
jäsen
Seikkula Sari
jäsen
Riihimäki Asko, kirkkoherra
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.
3) valitsee vaalilautakuntaan vähintään yhtä monta varajäsentä, kuin on
varsinaisia jäseniä, ja asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, missä he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Valinnassa on huomioitava kirkkolain
23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Vaalilautakunnan varajäseneksi esitetään:
1. Uusi-Uola Hannu
2. Kuusinen Ireene
3. Talasma Esa
4. Salonen Juhani
5. Rintamaa Anita
6. Perkola Elina
7. Tarkki Heli
8. Riihimäki Merja
Repo Samu, kirkkoherran sij.
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.
4) valitsee sanomalehdiksi, joissa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset
sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan, Länsi-Suomen, Satakunnan
kansan ja Satakunnan viikon.
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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19 §
Talousarvion toteutuminen 31.3.2018
Tuloslaskelman toteutumisvertailu ajalta 1.1.- 31.3.2018.
Tuloslaskelman toteutumisvertailu on liitteenä. Liite 4.
Päätösesitys (kn 24.4.2018/59§)
Annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

20 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
21 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
22 §
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaisen valitusosoituksen.
23 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. Veisattiin virsi 560.

KIRKKOVALTUUSTO

Virpi Pämppi
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 21.5.2018

Tuulikki Pajunen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Jarmo Sallila.

______

______
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Pöytäkirjan nähtävilläolo

KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 22.5. – 21.6.2018 viraston
aukioloaikoina ma – pe klo 9.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
4.5.- 21.6.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______

