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Säkylän seurakuntatoimisto
Laitila Simo
Huhtinen Sari
Huitu Pertti
Krusberg Mauri
Lahti Sirpa
Laine Pentti
Nummi Merja
Rekola Helvi
Risku Pasi

vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Tupala Tarmo
Muut osallistujat

Launto-Tiuttu Aino
Hievanen Tuula
Matintalo Heli

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö
pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Saarinen Heikki
Vuola Sakari

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Köyliön kappeliseurakunnan kappalainen

Pöytäkirjan allekirjoitus
______________________
Simo Laitila
puheenjohtaja 11-13§, 15-25§

_______________________
Heli Matintalo
pöytäkirjanpitäjä

_____________________

Sari Huhtinen
puheenjohtaja 14§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan muut sivut on varustettu
nimikirjaimillamme

______________________
Sirpa Lahti

_______________________
Pentti Laine

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Säkylän kirkkoherranvirastossa 02. – 16.3.2018
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viraston aukioloaikoina.

11 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kutsu kokoukseen asialistoineen on postitettava
viikkoa ennen kokousta. Kutsut on postitettu viimeistään 19.02.2018
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. (KL 7 luku 4.§ 1 mon.)
Esitys (SL): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

12 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön kuudennen §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa.
Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä vuoron
perään.
Esitys (SL): Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Lahti ja Pentti Laine.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Lahti ja Pentti Laine.

13 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys (SL): Hyväksytään kokouskutsun mukana ollut esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun mukana ollut esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Tark.
nimik.
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14 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
KIRKKOHERRAN VIRANSIJAISEN ROVASTI SIMO LAITILAN PALKKAUS
SIJAISUUDEN AJALTA
Liite 1
Turun Arkkihiippakunnan hiippakuntapastori on tehnyt viranhaltijapäätöksen
05.02.2018, jolla rovasti Simo Laitilalle annetaan viranhoitomääräys SäkyläKöyliön seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 05.02. – 28.02.2018. Päätös
annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston tulee päättää sijaisuuden ajalta maksettavasta palkkauksesta.
Kirkkoherran palkkaus määräytyy palkkausluokan K20 mukaisesti.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto päättää, että rovasti Simo Laitilalle maksetaan
viransijaisuuden ajalta sama palkka kuin mikä on kirkkoherra Aila Isotalolla eli
4650,00 euroa kuukaudessa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa.
Simo Laitila poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi ja varapuheenjohtaja
Sari Huhtinen toimi puheenjohtajana.

Tark.
nimik.
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15 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
SOPIMUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMIALUEEN SEURAKUNTIEN
SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNASTA
Liite 2

119 § Kirkkoneuvosto 29.11.2017
SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNALLINEN JÄRJESTÄMINEN
SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN ALUEELLA 1.1.2018 ALKAEN
Liite 1
Sairaalasielunhoidon työryhmä kutsui Satakunnan seurakuntien johtoa Poriin
26.9.2017 keskustelemaan sairaalasielunhoidon sopimuksesta. Keskustelu oli hyvä
ja antoi ratkaisevia suuntaviivoja yhteistyön järjestämiseksi Satakunnassa.
Erityisesti tuli näkyviin se, että sopimusluonnokseen kirjattu soteulottuvuus ei ole
vielä siinä vaiheessa, että siitä voitaisiin päättää. Kokouksessa nähtiin
järkevämmäksi edetä niin, että sovitaan ensin sairaalasielunhoidon järjestämisestä
Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Kun soteen liittyvät asiat tarkentuvat,
sairaalasielunhoidon sopimusta voidaan käyttää pohjana niin, että sopimuksen
sisältöä laajennetaan tarvittavilta osin. Sen turvaamiseksi työryhmä jatkaa vielä
kokoontumisia.
Sopimuksen kiireellinen aikataulu perustuu siihen, että virkajärjestelyt Harjavallan
ja Porin yhteisellä sairaalapapilla ovat katkolla vuoden vaihtuessa. Siksi on
toivottavaa, että tämä sopimus kustannusten ja tehtävien jaosta viedään
päätettäväksi mahdollisimman nopeasti. Mainittavia muutoksia ei ole tullut siihen,
mistä tähän asti on yhteisesti keskusteltu ja seurakuntia tiedotettu.
Kokouksessa
saadun
ohjeistuksen
perusteella
työryhmä
ehdottaa
sopijaseurakunnille että
Esitys(AI):
Satakunnan seurakunnat rahoittavat yhteistoiminnallisesti 2,25 virkaa (Rauma
0,25/Pori 2,0). Laskentaperusteena ovat henkilöstökulut henkilöstösivukuluineen.
Harjavallasta lakkautetaan sairaalapapin virka. Viranhaltija otetaan vanhana
viranhaltijana Porin ev.lut. seurakuntayhtymän avoimeen sairaalapapin virkaan.
Porin seurakuntayhtymä ottaa vastatakseen sairaalasielunhoidosta Harjavallan
sairaalassa.
Sopimusta esitetään alkavaksi 1.1.2018 alkaen.
Liitteenä arvio kustannusten jakautumisesta seurakuntien kesken
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Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Nyt työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti laatinut kokouksessaan 18.01.2018
sopimuksen Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidosta. Työryhmä esittää,
että sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet esittävät
sopimuksen hyväksymistä. Harjavallan seurakunta ja Porin ev.lut
seurakuntayhtymä tekevät sen jälkeen yhteistoiminnan edellyttämät hallinnolliset
ja resurssijärjestelyt. Tavoite on saada kaikki järjestelyt tehtyä 30.06.2018
mennessä.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen seurakuntien
sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta.
Päätös : Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Tark.
nimik.
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16 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
80-PROSENTTISEN KANTTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
5 § Kirkkoneuvosto 16.01.2018
80-PROSENTTISEN KANTTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Liite 2
Esitys (AI):
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
perustaa 80-prosenttisen kanttorin viran 01.03.2018 lähtien. Kirkkoneuvoston
tarkoitus on siirtää Sari Mäkinen uuteen virkaan suostumuksensa mukaan. (Liite 2)
Päätös:
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto
perustaa 80-prosenttisen kanttorin viran 01.03.2018 lähtien. Kirkkoneuvoston
tarkoitus on siirtää Sari Mäkinen uuteen virkaan suostumuksensa mukaan.
6 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
80-PROSENTTISEN KANTTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Liite 2
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen esitetyssä muodossa.
Pasi Risku pois kokouksesta 6§ ajan.

Esitys (TH): Kanttori Sari Mäkinen siirretään suostumuksensa mukaisesti 80 %
kanttorin virkaan 01.03.2018 lukien. Mäkinen toimii 01.03.2018 lukien
määräaikaisessa kanttorin virassa päätöksen valitusajan ja sen jälkeen vakinaisena.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
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nimik.
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17 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
TIETOSUOJAVASTAAVA
Liite 3
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 ITalueen tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on siis nimettävissä myös italueen seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi.
Kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/) suositellaan myös
nimittämään paikallinen tietosuojaryhmä sekä tietosuojan yhteyshenkilö:
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.
Myös on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri
tahoihin, niin toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin ja tietosuojavastaavaan.
Erityisesti IT-alueen näkökulmasta seurakuntatalouskohtainen tietosuojan
yhteyshenkilö
on
tärkeä.
Mahdollinen
tietosuojaryhmä
voisi
olla
vapaamuotoisempi ja ketterästi toimiva mielestämme.

Esitys (TH): EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti nimeämme
IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Säkylä-Köyliön seurakunnan
tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti.
Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimetään tietosuojan yhteyshenkilöksi
seurakunnan seurakuntasihteeri Heli Matintalo, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri
tahoihin tarvittaessa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
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18 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
HAUTAMUISTOMERKKI
Liite 4

Hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan uurnahautausmaan muistomerkkien
enimmäiskoko on 60 cm leveys ja 85 cm korkeus maanpinnasta. Reunakiviä eikä ns.
kaukalojaluskiviä saa tuoda haudoille.
Poikkeavien muistomerkkien tuontiin on anottava lupa kirkkoneuvostolta.
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt Keikyän Kivi Oy:n hautamuistomerkkisuunnitelman
kokouksessaan 14.02.2017 ja päätynyt siihen, että muistomerkkien osalta noudatetaan
voimassa olevaa hautausmaiden käyttösuunnitelmaa ja määräyksiä muistomerkin
koosta.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto ei hyväksy Keikyän Kivi Oy:n
muistomerkkisuunnitelmaa, koska se ei ole hautausmaan käyttösuunnitelman
mukainen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
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nimik.
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19 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
SÄKYLÄN HISTORIA III
Liite 5
Säkylän kunta on päättänyt aloittaa III-osan valmistelun. Kunta on kysynyt
seurakunnan halukkuutta osallistua kirjan kustantamiseen. Kirjoitustyön
kustannusarvio on 130 000 euroa. Kustannukset jakaantuvat kolmelle vuodelle eli
2018 – 2020. Mikäli seurakunta haluaa osallistua kirjan kustantamiseen, on
seurakunnan osuus 25 – 50 % kustannuksista, mikä tarkoittaa n. 11 000 – 22 000
euron kustannusta kolmelle vuodelle.
Myös pienempi summa käy ns. tukirahana, mutta silloin kustantaja on kunta
yksin.
Kahdessa edellisessä osassa seurakunta on ollut toinen kustantaja.
Vuodelle 2018 seurakunnalla ei ole osoittaa määrärahaa kirjan kustannuksiin.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan halukkuudesta ja
mahdollisuudesta osallistua Säkylän historia III:n kustantamiseen.
Esittelijä muutti esitystään seuraavasti.
Seurakunnan osallistumisesta Säkylän historia III:n kustannuksiin keskusteltiin
johtoryhmässä ke 21.02.2018. Johtoryhmä päätyi siihen, että seurakunta ottaa osaa
kustannuksiin 25%:n osuudella eli 32 500 euroa kolmessa osassa. 1.
osuus suoritetaan v. 2019 ja viimeinen v. 2021, koska v. 2018 talousarvioon ei ole
varattu määrärahaa kirjan kustannuksiin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
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20 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
TILIN LOPETTAMINEN
Säkylän seurakunnalle on 03.08.1987 avattu jatkuva tuottotili
FI57 5448 0160 9000 55. Tilin saldo on 31.12.2017 9 743,46 e.
Tilin pääomalle ei makseta korkoa. Tili on turha.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle valtuudet lopettaa tili
ja siirtää varat seurakunnan yritystilille.

Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Tark.
nimik.
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21 § Kirkkoneuvosto
SUNTIO EIJA PAJULAN TYÖNOHJAUSANOMUS
Liite 6
Suntio Eija Pajula anoo pääsyä yksilötyönohjaukseen. Työnohjauksen toteuttaa
Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapituli. Kesto 40 istuntoa. Työnohjaus on
seurakunnalle maksuton.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy anomuksen.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi anomuksen. Työnohjaukseen kuuluvat matkat
korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaisesti.

Tark.
nimik.
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22 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI
Liitteet 7 - 9
Kirkkoherran virkavapaus ajalla 05. – 28.02.2018
Liite 7
Kappelineuvoston kokouspöytäkirja 30.01.2018
Liite 8
Kiinteistötyöryhmän muistio 25.10.2017.
Liite 9
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23 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
MUUT KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

24 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
ILMOITUSASIAT
- kuulutus rivitalon myymisesti on julkisesti nähtävillä 05.03.2018 (14 + 1 pvä) asti.
- Tampereella Herättäjäjuhlat 6. – 8.7.2018 teemalla Lähellesi Ikävöin.

25 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan muutoksen hakuohjeet ja valitusosoituksen ja
päätti kokouksen 19.35.

Tark.
nimik.
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