1

EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 4/2020

Aika

maanantai 29.6.2020 klo 18.00

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli
Eurajoki

Jäsenet

Antti Timo
Aro-Heinilä Tuomo
Isokorpi Kristiina
Jalonen Jouko
Jalonen Marja
Lehtinen Harri
Lempainen Seppo
Luotola Matti
Mäkilä Henrik
Mäkilä Veijo
Nummi Olavi
Nuurma Eeva
Pämppi Saara
Pämppi Virpi
Rauvola Timo
Rintanen Tuuli
Sainio Tuula-Marja
Seppä Anna-Liisa
Suominen Hanna
Suoyrjö Irja
Tuominen Hanna
Valtonen Matti

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, puheenjohtaja
varajäsen (Nordling Niina)
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Tuominen Mikko)
varajäsen (Lanki Auli)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut

Sildén Katri
Samu Repo

talouspäällikkö, sihteeri
johtava kappalainen, etänä

Estynyt

Riihimäki Asko
Kotilehto Uolevi
Lanki Auli
Nordling Niina
Tuominen Mikko

kirkkoherra
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

34§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtava kappalainen piti alkuhartauden, virsi 548.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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35§
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 22.6.2020.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 22.6 – 15.7.2020.
Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esteestä olivat ilmoittaneet Lanki Auli, Nordling Niina, Tuominen Mikko sekä kirkkoherra
Asko Riihimäki. Auli Lankin tilalle kutsuttiin Tuula-Marja Sainio, Niina Nordlingin tilalle
kutsuttiin Matti Luotola sekä Mikko Tuomisen tilalle kutsuttiin Tuuli Rintanen. Samu Repo
osallistui etänä Asko Riihimäen tilalla.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja
todetaan varajäsenten paikallaolo. Paikalla 23 valtuutetusta 23.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

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

Hyväksyttiin.

36§
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 Rauvola Timo ja Seppä Anna-Liisa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Päätösesitys (pj)
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Rauvola ja Anna-Liisa Seppä.

Päätös Hyväksyttiin

37§
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

38§
Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin äänioikeutettujen maallikkojen valinta
Eurajoen seurakunnassa
________________________________________________________________
(Kn 29.6.2020 / 101 §)
101§
Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin äänioikeutettujen maallikkojen valinta Eurajoen
seurakunnassa
Tuomikapituli on määrännyt piispan vaalin toimitettavaksi torstaina 5.11.2020 klo 13 ja tarvittaessa
on toisen kierroksen vaalipäivä torstaina 3.12.2020 klo 13. Vaali toimitetaan arkkihiippakunnassa
kussakin rovastikunnassa lääninrovastin johdolla.
Piispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt ilmenevät kirkkolain 23 luvun 16§:n 2 momentista. Kustakin
seurakunnasta piispan vaaliin valitaan tietty määrä maallikkovalitsijoita. Maallikkovalitsijoiden
lukumäärä ilmenee liitteenä olevasta tuomikapitulin laatimasta taulukosta, jonka mukaisesti
tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 23 luvun 16§:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen
maallikkovalitsijoiden lukumäärän.
Eurajoen seurakunnassa valittavien maallikkovalitsijoiden lukumäärä on 9. Eurajoen seurakunnan
kirkkovaltuuston maallikkojäsenten on valittava maallikkojäsenet niin, että tieto niistä voidaan
ilmoittaa tuomiokapitulille 1.7.2020 mennessä. Vaalikelpoisia maallikkovalitsijoiksi ovat seurakunnan
luottamustoimiin kirkkolain 23 luvun 2§ mukaan vaalikelpoiset jäsenet.
Päätösesitys: Eurajoen seurakunnan kirkkovaltuusto päättää Eurajoen seurakunnasta valittavista
maallikkovalitsijoista
Päätös: Merkittiin tiedoksi
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

__________________________________________________________________
Liite 1
Päätösesitys: Eurajoen seurakunnan kirkkovaltuusto päättää Eurajoen seurakunnasta
valittavista maallikkovalitsijoista

Päätös: Piispan vaalin 2020 Eurajoen seurakunnan maallikkovalitsijoiksi valittiin seuraavat
henkilöt
Kotiseurakuntamme ystävät

Kotiseurakuntamme parhaaksi
Eurajoen demarit

Aro-Heinilä
Lehtinen
Mäkilä
Pämppi
Luotola
Rintanen
Tuominen
Suoyrjö
Valtonen

Tuomo
Harri
Henrik
Saara
Matti
Tuuli
Hanna
Irja
Matti

39§
Muut asiat
Ei muita asioita

40§
Ilmoitusasiat
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kn 29.6.2020 / 104§
Kirkkohallitus / Asta Virtaniemi, Hallintopäällikkö / sähköposti 25.6.2020 talouspäällikölle
”Kirkkohallituksen johtoryhmä on linjannut, että perustetaan työryhmä, joka valmistelee käteisenä
kerättävän kolehdin käsittelyyn ja tilittämiseen liittyvien toimien muuttamista. Muutos on tarpeen,
jotta rahankäsittelyn, kirjanpidon ja tilittämisen prosessi olisi mahdollisimman yksinkertainen ja
kustannukset olisivat mahdollisimman alhaiset. Pieni työryhmä koostuu seurakuntien ja
seurakuntayhtymien talousjohdosta sekä kirkkohallituksen edustajista.
Työryhmän kokoonpanoa valmisteltaessa on tullut esiin, että olisit hyvä ehdokas käteisenä
kerättävän kolehdin käsittelyä pohtivan työryhmän jäseneksi. Työryhmän perustamisesta päättää
kirkkohallituksen virastokollegio. Pyytäisinkin suostumustasi työryhmän jäsenyyteen siltä varalta,
että saamme suostumuksen esimiehiltäsi ja virastokollegio päättää valinnastasi. Toivoisimme
suostumusta 3.8. mennessä. ”

Päätösesitys (khr): Esitetään myönteistä suhtautumista kirkkohallituksen kyselyyn
Päätös: Hyväksyttiin
Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätösesitys (pj): Annetaan tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi

41§
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

42§
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18.20

KIRKKOVALTUUSTO

Seppo Lempainen
puheenjohtaja

Katri Sildén
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 29.6.2020

Timo Rauvola

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Anna-Liisa Seppä

______

______
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Pöytäkirjan nähtävillä olo
KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 1.7.- 15.7.2020 aukioloaikoina
ma – to klo 10.00 – 12.00.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla
22.6.- 15.7.2020.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

______

______
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