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25 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus

Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

Päätös
---------

Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

26 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kokouskutsut on postitettu 6.2.2019. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös
kirkkovaltuuston jäsenille.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla,
KL 7:4 §.
Ehdotus

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

--------27 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan perjantaina 15.2.2019 taloustoimiston aukioloaikana.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Nurmi ja Mari Tammisto.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Tammisto ja Pirkko Tuppurainen.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

----------

28 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn talouspäällikön asia: 37 § Lapsiasiahenkilöiden nimeäminen.

----------
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29 §
SEURAKUNNAN LAUSUNTO KIRKKOHERRAN VAALITAVASTA
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 30.1.2019 myöntänyt eron kirkkoherra
Jukka Kemppaiselle 1.9.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Kirkkoherran vaalia koskevat kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännökset
uudistuivat vuoden 2014 alusta lukien. Kirkkolain 23 luvun 11§:n mukaan:
” Seurakunnan kirkkoherran valitsevat tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön
vaali). Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että
kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran
välillinen vaali)”.
Kirkkovaltuuston tulee siis päättää, pyytääkö se tuomiokapitulilta välillistä vaalia. Jos pyytää, pyyntö
tulee perustella. Kirkkoherranvaalin hallintomenettely –oppaasta:
” 2.1. Vaalitavan valinta
Kirkkoherran viran tultua avoimeksi, on seurakunnassa mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä
välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus
seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan
toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran
vaalissa. Perusteltua on, että seurakunta tiedottaa tulevista vaaleista KJ:n 7 luvun 9§:n 2 momentin
mukaan niin ajoissa, että seurakuntalaisten on mahdollisuus käydä mediakeskustelua myös
vaalitavasta. Tiedotusvastuu kirkkoherran vaalista kuuluu seurakunnan kirkkoneuvostolle tai
seurakuntaneuvostolle.
Kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa seurakuntaneuvoston on tehtävä
pyyntö hiippakuntansa tuomiokapitulille välillisen vaalin toimittamisesta ennen viran haettavaksi
julistamista. Jos pyyntöä ei tehdä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla.
Päätöksen siitä, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, tekee hiippakunnan tuomiokapituli. Se
voi omassa harkinnassaan ottaa seurakunnan toimielimen perustelujen lisäksi huomioon oman
näkemyksensä seurakunnan tarpeista. Käytännössä tuomiokapituli voi kuitenkin vain erityisestä
syystä ratkaista vaalitavan seurakunnan pyynnöstä poikkeavasti.”
Seurakunnan ”johtoryhmä” (puheenjohtajisto sekä johtavat viranhaltijat) keskustelevat etukäteen
kirkkoneuvostolle tulevasta esityksestä.
Ehdotus

Kirkkoherra:
Annetaan kokouksessa.

Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lausunnossaan
kirkkoherran vaalitavasta Euran seurakunnassa esittää, että seurakunnan tulevassa
kirkkoherranvaalissa äänioikeutetut jäsenet valitsevat seurakunnan kirkkoherran (kirkkoherran
välitön vaali).
Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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30 §
SEURAKUNNAN LAUSUNTO KIRKKOHERRAN VIRAN ERITYISTARPEISTA
Seurakunnan kirkkoneuvoston tulee pohtia keskuudessaan seurakunnan näkökulmasta, minkälaisia
asioita olisi hyvä ottaa huomioon kirkkoherraa valittaessa. Peruslähtökohtana on luonnollisesti
kirkkoherran viran tehtävät, jotka on määritelty KJ:n 6 luvun 13§:ssä. Lisäksi voidaan ottaa
huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan
muut olosuhteet. Tavanomaisia hyvän johtajan ominaisuuksia ei tarvitse kirjata, vaan nimenomaan
seurakunnan erityiset tarpeet. Viran haettavaksi julistamisen jälkeen tuomiokapitulin ehdollepanossa
(välitön vaali) tai tuomiokapitulin hakijoita koskevassa lausunnossa (välillinen vaali) huomioon
otettavia viran erityistarpeita ei tule muuttaa tai lisätä. Tämä olisi hyvän hallintotavan vastaista.
Seurakunnan ”johtoryhmä” (puheenjohtajisto ja johtavat viranhaltijat) keskustelevat etukäteen
kirkkoneuvostolle annettavasta esityksestä.
Ehdotus:

Kirkkoherra:
Annetaan kokouksessa.

Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto painottaa tavanomaisten hyvän johtajan
ominaisuuksien lisäksi seuraavia Euran kirkkoherran viran erityisiä tarpeita:
Tulevalla kirkkoherralla tulee
 olla kokemusta monimuotoisesta seurakunnasta (srk:ssa viisi erilaista kirkkopiiriä,
identiteetiltään neljä eri entistä itsenäistä seurakuntaa) ja olla halua ja taitoa johtaa ja kehittää
seurakuntaa tältä monimuotoiselta pohjalta
 olla kykyä reagoida nopeasti niin toiminnallisiin kuin taloudellisiin haasteisiin ja ajoissa
kehittää seurakunnan omia mahdollisuuksia
 olla taitoa vuoropuheluun ja yhteistyöhön seurakunnassa toimivien herätysliikkeiden (mm.
Länsi-Suomen rukoilevaisuus, esikoislestadiolaisuus, viidesläisyys) kanssa, liikkeet ovat
hajautuneet, mutta lähes kaikki haluavat tehdä yhteistyötä seurakunnan kanssa
 olla tahtoa ylläpitää seurakunnan monipuolista jumalanpalveluselämää (messut;
sanajumalanpalvelukset; lasten ja nuorten jumalanpalvelukset; Pikkukirkot;
Kohtaamispaikkamessut; ne jumalanpalvelukset, joita Euran kirkoissa on toistasataa vuotta
pidetty säännöllisesti, joissa käytössä ovat vuoden 1776 raamatunkäännös, vuoden 1701
virsikirja ja vuoden 1694 kirkkokäsikirja, muut erityisjumalanpalvelukset) seurakunnan
viidessä kirkossa ja mahdollisesti muissa tiloissa
Toivomuksena on, että tuleva kirkkoherra asuisi virkaan tultuaan Euran seurakunnan alueella.
Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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31 §
TILINTARKASTAJIEN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019 – 2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja
riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen
puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Euran seurakunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut vuosia BDO Audiator Oy. Päävastuullisena
tilintarkastajana on 2013 lähtien toiminut JHT-tilintarkastaja Aino Lepistö.
Euran seurakunnassa tilintarkastuksen palkkiot ovat pienet seurakunnan muihin hallintomenoihin
verrattuna, ja hyvin hoidettu tilintarkastus on seurakunnan etujen mukaista.
Talouspäällikkö on pyytänyt BDO Audiator Oy:ltä yksittäistä hintatarjousta tilintarkastuksesta
valtuustokaudella 2019 - 2022.
30.1.2019 päivätyssä tarjouksessa BDO Audiator Oy esittää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT,
HT Aino Lepistöä. Aino Lepistö on erikoistunut julkisen hallinnon tilintarkastukseen,
taloushallintoon sekä palvelussuhde- ja palkka-asioihin. Aino Lepistöllä on lähes 30 vuoden
kokemus toimimisesta kunnallishallinnon- ja talouden tehtävissä. Hänellä on myös laaja-alainen
kokemus lukuisista seurakuntien tarkastustehtävistä lähes 8 vuoden ajalta.
Tarkastuspäiviä per tilikausi on arviolta viisi. Laskutuksessa sovellettava tarkastuspäivän hinta on
vuonna 2019 vastuunalaisen tilintarkastajan osalta 705 euroa tarkastuspäivältä (alv 0%).
Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä matkakustannukset verohallinnon
voimassa olevan matkakorvauksen mukaisesti. BDO Audiator Oy tarkistaa hintoja vuosittain 2 %
alkaen 1.6.2020.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy BDO Audiator Oy:n
antaman tarjouksen Euran seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista
vuosille 2019 - 2022 edellä esitetyn mukaisesti, ja valitsee toimikaudekseen 2019 2022 tilintarkastusyhtiöksi BDO Audiator Oy:n.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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32 §
VUODEN 2019 KORJAUSINVESTOINTIEN SUUNNITTELU JA VALVONTA
Toni Tupala, Insinööritoimisto Tupala Ky, on antanut tuntityöhintatarjouksen vuodelle 2019:
tuntiveloitushinta 47,00 €/tunti (alv 0 %), kilometrikorvaus 0,46 €/km (alv 0 %), puolet työmatkasta
katsotaan työajaksi, CAD-tulosteet 3,50 €/kpl (alv 0 %) A1 koko, muut palvelut sovitaan
tapauskohtaisesti.
Toni Tupala on jo useamman vuoden ajan tehnyt suunnittelu- ja valvontatöitä Euran seurakunnalle.
Tupala on todettu ammattitaitoiseksi henkilöksi, ja useamman vuoden kokemuksella hänellä on
Euran seurakunnan kiinteistöjen tuntemus.
Insinööritoimisto Tupala Ky:lle on vuonna 2018 maksettu suunnittelusta ja valvonnasta
7 928,66 (alv 0 %). Palvelujen kansallinen kynnysarvo on 60 000 €. Kynnysarvojen alle jäävät
hankinnat jäävät hankintalainsäädännön ulkopuolelle.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Insinööritoimisto Tupala Ky:n tarjouksen, ja päättää,
että vuoden 2019 investointien suunnittelun ja valvonnan tekee Insinööritoimisto
Tupala Ky.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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33 §
EURAN KIRKON MURTOHÄLYTINJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN
Euran kirkon murtohälytinjärjestelmä on tullut tiensä päähän. Järjestelmä antoi useita aiheettomia
hälytyksiä viime vuoden lopulla. Ilmaisimet ovat peräisin peruskorjauksesta vuodelta 2001,
keskusyksikkö on vaihdettu kerran peruskorjauksen jälkeen.
Petri Vikman, Sähkötyöt P. Vikman, on antanut tarjouksen murtohälyttimen uusimisesta Satel
Integra 64+ keskukseen osoitteellisena järjestelmänä. Tarjous sisältää osoitepäätteitä 34 kpl,
liiketunnistimia IR+MW+ AM 5 kpl, lasirikkoilmaisimia 15 kpl. Ovien vanhat mikrokytkinlukot
sekä ovimagneetit käytetään edelleen. Siirtoreitti IP-SIA 4 g verkossa (seurakunta toimittaa 2m2 4g
liittymän). Tarvikkeet 2050 € + alv ja asennustyö 1312 € + alv, yhteensä 4168,88 € sis. alv 24 %.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että Euran kirkon murtohälytinjärjestelmä uusitaan.
Uusiminen tilataan Sähkötyöt P. Vikmanilta.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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34 §
LAUSUNTOPYYNTÖ HIIPPAKUNTAVALTUUSTOJEN LAKKAUTTAMISEEN
LIITTYVÄSTÄ SÄÄDÖSESITYSLUONNOKSESTA
Kirkolliskokous teki 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017 pohjalta päätöksen, joka
sisälsi 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimeksiantoa. Yksi toimeksiannoista koskee
hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista. Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi tehdä
esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta, niille kuuluvien tehtävien hoitamisesta jatkossa ja
hiippakuntahallinnon synodaalisuuden turvaamisesta. Päätöksen mukaan hiippakuntavaltuustot on
tarkoitus lakkauttaa ilman, että niiden tilalle perustetaan uutta hallintoelintä. Lisäksi kirkolliskokous
antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi muun muassa selvittää virka- ja hallintoterminologian
uudistamista.
Asian valmistelu on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että kirkkohallitus pyytää lausuntoa
säädösluonnoksesta. Lausuntoa pyydetään 54:ltä otokseen valikoituneelta seurakunnalta ja kaikilta
hiippakunnilta. Lausunnon antajana toimii seurakunnan osalta kirkkoneuvosto. Vastausaika päättyy
28.2.2019.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto käy läpi palautelomakkeen.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon hiippakuntavaltuustojen
lakkauttamiseen liittyvästä säädösesitysluonnoksesta.

----------

35 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 1 - 18 ajalta 1. – 31.1.2019
2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 1 - 25 ajalta 1. – 31.1.2019
1/2019: Tietoliikenneyhteyksien parantaminen.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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36 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 27.3.2019.
Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset pidetään 27.2. ja 15.5.2019.
2. Luottamushenkilöiden kirkkopyhä on 17.2.2019 alkaen klo 10 messulla Euran
kirkossa.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
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Kirkkoneuvosto

30.1.2019

15 §

37 §
LAPSIASIAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
1.1.2015 tuli voimaan kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen
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.
Säännöksellä halutaan vaikuttaa siihen, että lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi kirkossa ja
yhteiskunnassa paranee. Tavoitteena on
 edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa ja toiminnassa
 vahvistaa lasten mielipiteiden huomioimista ja lasten osallisuutta kirkon
toiminnassa
 lisätä lapsen ihmisoikeuksien tunnettuutta kirkossa
 edistää kirkon oman teologisen tehtävän ja strategisten tavoitteiden toteutumista
Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 18.5.2015 Euran seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi
luottamushenkilöistä lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän puheenjohtajan Johanna Aallon ja
työntekijöistä vastaavan lastenohjaajan Riikka Rantasen.
Lapsiasiahenkilöt ehdottivat keväällä 2018 lausunnossaan Euran seurakunnan tasekirjan
lapsivaikutuksista vuonna 2017, että kirkkoneuvosto nimeää vielä kolmannen lapsiasiahenkilön, joka
edustaisi lapsia ja nuoria itseään (16-29 –vuotiaiden ikäluokkaa, mieluummin ikäluokan alemmasta
päästä).
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä toimikaudekseen 2019 – 2020 kolme henkilöä Euran
seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi, yksi seurakunnan luottamushenkilö/lapsen vanhempi,
yksi seurakunnan työntekijä ja yksi lapsia ja nuoria itseään edustava henkilö.

Kn
päätös § 15
30.1.2019 Kirkkoneuvosto päätti nimetä toimikaudekseen 2019 – 2020 Euran seurakunnan
lapsiasiahenkilöiksi Johanna Aallon ja Riikka Rantasen. Päätettiin pyytää seuraavaan
kokoukseen nuorisotyönohjaajilta ehdotusta nuoresta henkilöstä kolmanneksi
lapsiasiahenkilöksi.
---------KN 13.12.2018/37 §
Nuorisotyönohjaajat ovat ehdottaneet kolmanneksi lapsiasiahenkilöksi Juho Heliniä.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä toimikaudekseen 2019 – 2020 Euran seurakunnan
kolmanneksi lapsiasiahenkilöksi Juho Helinin.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 2/2019
13.2.2019
Tark.________ ________
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38 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
---------

39 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.
----------

