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EURAJOEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 3/2018

Aika

Tiistai 24.4.2018 klo 18.00 – 19.27

Paikka

Seurakuntakeskus Tapuli, sali

Jäsenet

Riihimäki Asko
Seppo Lempainen
Kristiina Isokorpi
Jouni Laaksonen
Auli Lanki
Harri Lehtinen
Olavi Nummi
Eeva Nuurma

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen (Jenni Korkeakoski)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Saapui klo 18.43
56 § käsittelyn jälkeen

Kirsi Rantala

vs. talouspäällikkö, sihteeri

Virpi Pämppi
Maarit Hollmén

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Jenni Korkeakoski
Jarmo Sallila

jäsen
jäsen

Samu Repo

johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

Poissa

Muut
poissa

49 §
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 105, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
avasi kokouksen.
50 §
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 18.4.2018.
Todetaan seitsemän (7) jäsentä läsnä oleviksi. Jarmo Sallilan tilalle oli pyydetty
varajäsentä Sari Seikkulaa, mutta hän oli estynyt saapumaan kokoukseen.
Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi jäsentä ja yksi varajäsen
yhteensä kahdeksan jäsentä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätösesitys (pj)
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

51 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Jouni Laaksonen ja Auli Lanki.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 26.4.2018 klo 12.00 – 15.00
Eurajoen toimipisteessä.
Päätösesitys (pj)
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouni Laaksonen ja Auli Lanki.
Päätös

Hyväksyttiin.

52 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (pj)
Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

53 §
IT -alueen tietosuojavastaava
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Lisätietoja on
kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 6/2017.
Kun henkilötietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen asetuksen
mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava voidaan nimetä
useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen yhteiseksi
tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta on nimennyt tietohallintosuunnittelija Marjut Marilan IT-alueen
tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on siis nimettävissä myös it-alueen
seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi.
Päätösesitys (khra)
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti nimetään
IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Eurajoen seurakunnan
tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 saakka.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
54 §
Tietosuojan yhteyshenkilön nimeäminen
Seurakunnan on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia yhteyshenkilönä
eri tahoihin, niin toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin ja tietosuojavastaavaan.
Lisätietoja kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/).
Päätösesitys (khra)
Tietosuojan yhteyshenkilöksi nimetään vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala ja
jatkossa talouspäällikön viranhoitaja.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
55 §
Tietosuojaryhmän nimeäminen
Käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi ja tietosuoja-asetuksen soveltamiseen
varautumiseksi on syytä myös nimittää erityinen tietosuojaryhmä eri työalojen edustajista.
Ryhmä voi pienessä seurakunnassa olla pienempi ja isossa isompi. Pääasia on, että siinä
on edustettuna eri toimintoja/henkilörekisterejä hoitavia työntekijöitä. Tietosuojaryhmän
tehtävänä on kartoittaa nykytilaa ja arvioida sen suhdetta tietosuoja-asetuksen
vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa tietosuojatyöhön liittyvää
dokumentaatiota.
Päätösesitys (khra)
Tietosuojaryhmään nimetään kirkkoherra Asko Riihimäki, vs. talouspäällikkö
Kirsi Rantala, toimistosihteeri Tarja Nurmio ja diakoni Virpi RönkkömäkiMäntynen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
56 §
Eurajoen kunnan vuokrasopimus venelaiturialueesta
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan syksyllä 2009 valtuuttanut taloudellisen jaoston
neuvottelemaan määräalan vuokraamiseksi Eurajoen kunnalle venelaiturin ja
autopaikkojen rakentamista varten Luodonmaalle. Vuokravastineena on hyväksytty
käytettäväksi kunnan tarjoamia palveluja.
Taloudellinen jaosto on päättänyt kokouksessaan 12.1.2010/23§, että seurakunta vuokraa
maa-alueen kunnalle, kun yksityiskohdat on selvitetty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kokouksessaan 30.6.2010/63§ taloudellinen jaosto on päättänyt, että kunta voi aloittaa
laiturin rakentamisen syksyllä. Seurakunnan paikoitusalueen ja tien osalta annettiin
talouspäällikön ja valvojan tehtäväksi hoitaa kuntoon kunnan kanssa suunnitelmat
paikoitusalueen ja tien rakentamiseksi. Hälytysten vastaanottamiseen liittyvät asiat jätettiin
pöydälle.
Vuokrasopimus päättyy 31.12.2019. Vuokrasopimuksessa kohdassa 1 on vuokraajalle
varattu mahdollisuus yhdeksän vuoden optioon, joka neuvotellaan vuoden 2018 elokuun
loppuun mennessä.
Kunnan rakennusmestari Pekka Kuusisto on ottanut yhteyttä seurakuntaan ja toivonut
neuvottelua mahdollisimman pian.
Talouspäällikkö Kalevi Känältä 9.4.2018 saadun tiedon mukaan sopimuksen ehdot ovat
toteutuneet lukuun ottamatta hälytyspäivystystä ja varallaoloa.
Vuokrasopimuksen jatkaminen on mahdollista yhdeksän vuoden ajaksi, ilman
tuomiokapitulin vahvistuskäsittelyä.
KL 14 luku 4§:
”Muun kiinteistön luovuttaminen
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.”
Nykyinen vuokrasopimus venelaiturialueesta on liitteenä. Liite 1.
Päätösesitys (tp)
Vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala, kirkkoherra Asko Riihimäki ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Lempainen ryhtyvät
neuvottelemaan vuokrasopimuksen jatkamisesta Eurajoen kunnan kanssa.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
57 §
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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.
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
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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.
Päätösesitys (khra)
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
 että Eurajoen seurakunta jaetaan kahteen äänialueeseen.
 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.
 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.
 valitsee sanomalehdiksi, joissa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset
sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan, Länsi-Suomen, Satakunnan
kansan ja Satakunnan viikon.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta
58 §
Urakkaerimielisyys YIT-Rakennus Oy:n kanssa
Käytyjen neuvottelujen muistiot esiteltiin kokouksessa.
Keskusteltiin urakkaerimielisyyteen liittyvistä asioista.
Päätösesitys (tp)
Muistiot merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

59 §
Talousarvion toteutuminen 31.3.2018
Tuloslaskelman toteutumisvertailu ajalta 1.1.- 31.3.2018.
Tuloslaskelman toteutumisvertailu on liitteenä. Liite 2.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätösesitys (tp)
Merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.

60 §
Eurajoen kirkon urkuhanke
Urkujen julkisivun maalaustyöstä ja yläosan väritutkimuksesta pyydettiin tarjous Jaana
Finnbergiltä, Verstas 2.
Urkutoimikunta käsitteli kokouksessaan 24.4.2018/23§ urkujen julkisivun maalaustyöstä ja
väritutkimuksesta saadut tarjoukset.
Tarjoukset ovat liitteenä. Liitteet 3 ja 4.
Urkutoimikunta ehdottaa kirkkoneuvostolle, että urkujen julkisivun maalaustyö ja
väritutkimus tilataan Jaana Finnbergiltä, Verstas 2, tarjousten mukaan.
Päätösesitys (tp)
Hyväksytään Jaana Finnbergin, Verstas2 tarjoukset julkisivun maalaustyöstä
ja julkisivun yläosan väritutkimuksesta.
Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
61 §
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 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 3.
Päätösesitys (tp)
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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62 §
Ilmoitusasiat
 Johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilö- puheenjohtajat kokoontuvat 24.5.2018
Turussa, ilmoittautuminen viimeistään 9.5.2018 mennessä.
 Kirkkovaltuuston kokous on maanantaina 14.5.2018.
 Kirkkoneuvoston seuraava kokous on 13.6.2018.
 Papiston vapaa-aikasuunnitelma ajalta 1.5.- 30.9.2018 annettiin tiedoksi.
 Arkkipiispa Kari Mäkisen lähtömessu on Turun tuomiokirkossa 27.5.2018.
Seurakuntaan on tullut kaksi kutsua, toinen kirkkoherralle ja toinen
luottamushenkilölle.
63 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
64 §
Kokouksen päätös
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 19.27.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Eurajoella 26.4.2018

Jouni Laaksonen

Auli Lanki

NÄHTÄVILLÄOLO
Kirkkoneuvoston kokouksen 24.4.2018 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 27.4.- 11.5.2018.

Tarja Nurmio
ilmoitustaulunpitäjä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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