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40 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus

Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

Päätös
---------

Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

41 §
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 20.3.2019. 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.

--------42 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 1.4.2019 taloustoimiston aukioloaikana.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Järstä ja Ari Nurmi.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Nurmi ja Armi Perttu.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

---------43 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn talouspäällikön jakama lisälista: 65 § Metsäliitto Osuuskunnan
edustajistovaalit ja 66 § Talletuspankkikortti sekä kirkkoherran asia: 66 § Honkilahden
uusi kummisopimus.

----------
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44 §
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS
Euran seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös, tasekirja, on esityslistan liitteenä. LIITE 1. Tasekirja
sisältää toimintakertomukset, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät
sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot. Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona esitetään
omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Talousarvion
toteutuminen esitetään kustannuspaikkatasolla.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 liitteen
mukaisena sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen vuodelta 2018, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. LIITE 1
Vuoden 2018 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan
- toimintakate on -1 865 376,09 euroa
- vuosikate on 328 152,83 euroa
- poistot ovat -218 039,57 euroa
- tilikauden tulos on 110 113,26 euroa
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät:
1. Tilikauden positiivisesta tuloksesta siirretään 80 000 euroa Euran
seurakuntakeskuksen peruskorjauksen investointivaraukseen.
2. Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan
3 750 euroa.
3. Honkilahden kirkon peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan 1 428,57
euroa.
4. Kauttuan seurakuntakodin peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan
3 000 euroa.
5. Seurakuntakeskuksen taloustoimiston peruskorjauksen poistoeroa puretaan
tuloslaskelmaan 1 250 euroa.
6. Hinnerjoen kirkon peruskorjauksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan 2 714,29
euroa.
7. Sankarihautojen kunnostuksen poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan 4 103,80 euroa.
8. Lainaviljamakasiinin muutoksen ruumishuoneeksi poistoeroa puretaan
tuloslaskelmaan 2 500 euroa.
Edellä esitettyjen rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 48 859,92 euroa.
Tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille, jossa
se lisää seurakunnan vapaata omaa pääomaa 48 859,92 eurolla.
Hautainhoitorahaston vuoden 2018 tilikauden ylijäämä on 899,30 euroa.
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Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2018 jätetään tilintarkastuksen
jälkeen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen liittyen
Euran seurakunnan tilikauden 1.1. – 31.12.2018 tilintarkastukseen. LIITE 2
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö allekirjoittavat
vahvistusilmoituskirjeen.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö
allekirjoittivat tilinpäätöksen vuodelta 2018.

----------

45 §
VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.2.2019 § 23 päättänyt, että uusi kirkkoherra valitaan
välittömällä vaalilla. Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa aina istuvan kirkkovaltuuston
valitsema vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan tulee kuulua puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta
kirkkovaltuuston on asetettava heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
(KL 23:19)
Kirkkovaltuuston kirkkoherran välitöntä vaalia varten valitsema vaalilautakunta järjestää myös
seuraavat seurakuntavaalit. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten,
että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakuntaan
toimikaudekseen 2019 – 2022 kuusi jäsentä ja 10 varajäsentä ja nimeää
vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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46 §
PALKANTARKISTUKSET 1.4.2019
Vuoden 2019 palkantarkistukset toteutetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisesti. Yleisessä palkkausjärjestelmässä peruspalkkoja tarkistetaan
1.4.2019 lukien 1,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi yleisessä palkkausjärjestelmässä tulee
kesäkuussa 2019 lomarahan maksamisen yhteydessä maksettavaksi kertaerä, jonka suuruus on 368
euroa niille kokoaikaisille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka täyttävät kertaerän saamisen ehdot.
Osa-aikaisille kertaerä maksetaan siinä suhteessa kuin osa-aikatyö on kokoaikatyöhön.
Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkaukseen
on paikallisesti käytettävä 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien
järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkin tai joidenkin palkkoihin.
Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta.
Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden
(Eurassa kirkkoherra ja talouspäällikkö) vuoden 2019 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista
muodostetusta palkkasummasta. Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto.
Päätösesitys perustuu seurakunnassa ylimmän johdon tehtävän vaativuuteen sekä asetettuihin
tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen kunkin viranhaltijan kohdalla.
Jos ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ei ole vielä arvioitu eikä myöskään ole asetettu
allekirjoituspöytäkirjassa tarkoitettuja tavoitteita, joita arvioidaan seurantajakson jälkeen, 1.4.2019
toteutettava palkantarkistus on määräaikainen siihen asti, kun tavoitteet on asetettu ja niiden
mukaisesti on arviointijakson jälkeen arvioitu ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ja viranhaltijan
ammattitaitoa. Tällöin ylimmän johdon palkkojen tarkistus 1.4.2019 lukien on luonteeltaan
määräaikainen. Määräaikainen palkantarkistus 1.4.2019 lukien voidaan toteuttaa määräajaksi
esimerkiksi yleiskorotuksenomaisesti tarkistamalla jokaisen palkkaa samalla prosenttimäärällä. Tässä
sanottu arviointiprosessi ja palkkojen tarkistaminen sen pohjalta tulee saattaa päätökseen kuluvan
sopimuskauden aikana eli viimeistään maaliskuussa 2020.
Vastaava 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä oli 1.4.2018. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan
18.4.2018 § 61 työryhmän valmistelemaan ylimmän johdon palkantarkistusta. Työryhmään nimettiin
Seppo Juhola, Mikko Kiviranta ja Simo Koivunen. Työryhmä esitti, että kirkkoherran ja
talouspäällikön palkkoja korotetaan 1,6 %:lla 1.4.2018 ja 1.4.2019. Kirkkoneuvosto päätti 30.5.2018
§ 82, että kirkkoherran ja talouspäällikön palkkaa korotetaan 1,6 % 1.4.2018 lähtien.
Ehdotus

Varapuheenjohtaja:
Kirkkoherran ja talouspäällikön palkkaa korotetaan 1,6 %:lla 1.4.2019 lähtien.

Kirkkoherra Jukka Kemppainen ja talouspäällikkö Outi Töykkälä poistuivat kokouksesta tämän
asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä. Puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Teemu Isotalo.
Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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47 §
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN NIMIKKEEN MUUTOS
Riikka Rantanen toimii Euran seurakunnan vastaavana lastenohjaajana. Palvelussuhde on
työsopimussuhteinen. Kirkkoherra ja Riikka Rantanen ovat kehityskeskustelussa todenneet, että
nimike pitäisi ajanmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjaajaksi.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää muuttaa vastaavan lastenohjaajan nimikkeen
varhaiskasvatuksen ohjaajaksi 1.4.2019 lähtien. Nimikkeen muutoksella ei ole
vaikutuksia tehtävänkuvaan eikä palkkaukseen.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

48 §
EURAN KIRKON SUNTION TYÖSUHDE
Euran kirkon suntio irtisanoutui virastaan 21.6.2018, josta lähtien suntion tehtäviä on hoitanut Euran
seurakuntakeskuksen siistijä Kaija Lammila, ensin virkaa tekevänä 30.9.2018 asti, ja 1.10.2018
lähtien määräaikaisena työsopimussuhteisena työntekijänä. Kirkkovaltuusto lakkautti Euran kirkon
suntion viran 30.9.2018.
Euran seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi suntion virkaa, joista toinen viranhaltija on
vuorotteluvapaalla 29.6.2019 asti, ja tehtäviä hoitaa viransijainen. Euran seurakunnassa tarvitaan
kolme suntiota, ja on tarkoituksenmukaista palkata Euran kirkon suntion tehtäviin henkilö
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Euran kirkon suntion tehtävänkuvauksen, LIITE 3, jaetaan
kokouksessa,
2. palkata Euran kirkkoon suntio työsuhteeseen. Työsuhde alkaa 1.7.2019 tai
sopimuksen mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus on
KirVesTesin vaativuusryhmän 402 mukaan, peruspalkka 1983,15 euroa.
3. ilmoittaa avoimesta työpaikasta Alasatakunta –lehdessä, seurakunnan kotisivuilla ja
TE-palveluiden sivuilla 4.4.2019. Hakuaikaa on 23.4.2019 klo 14 asti.
4. valita työryhmän, joka valitsee haastateltavat ja haastattelee heidät sekä tekee
esityksen valittavasta kirkkoneuvostolle.

Päätös
-----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. Työryhmään valittiin kirkkoherra,
talouspäällikkö, Teemu Isotalo ja Sirkka Nurmi.
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49 §
EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SÄHKÖTÖIDEN
VALVONTA
Markku Konttinen, Sähkörakennus M. Konttinen Oy, on antanut tarjouksen Euran
seurakuntakeskuksen peruskorjauksen sähkötöiden valvonnasta. Hinta on 2800 euroa, alv 0 %, veroa
ei lisätä hintaan. Markku Konttinen on pitkän linjan ammattilainen, joka on aikaisemminkin toiminut
sähkötöiden valvojana seurakunnan eri korjausprojekteissa.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Sähkörakennus M. Konttinen Oy:n antaman
tarjouksen ja tilaa Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksen sähkötöiden valvonnan
hintaan 2800 euroa.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

50 §
EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN LVI-TÖIDEN SUUNNITTELUN VALVONTA
Kalevi Tuominiemi on antanut tarjouksen/kustannusarvion Euran seurakuntakeskuksen
peruskorjauksen LVI-suunnittelun valvonnasta. Tarjous sisältää LVI-töiden suunnittelujaksolla 12
tuntia tuntihinnan ollessa 50,- euroa. Näin ollen tarjoushinta on 800 euroa. Kustannukset
maksettaisiin palkkana, jolloin tarjoushinnan päälle tulee vielä henkilösivukulut. Matkakulut hän
laskuttaa valtion matkustussäännön mukaisesti.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kalevi Tuominiemen antaman tarjouksen, ja tilaa
Euran seurakuntakeskuksen LVI-suunnittelun valvonnan häneltä.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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51 §
LUVAN MYÖNTÄMINEN KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSELLE
Kirkon työmarkkinalaitos on neuvotellut Kevan kanssa seurakuntatyönantajien mahdollisuudesta
hyödyntää Kevan Avaintiedot-verkkopalvelua. Palvelulla tuetaan työkyvyn johtamista. Se sisältää
tietoa seuraavista työkyvyttömyyden organisaatiolle aiheuttamista kustannuksista:
- sairauspoissaolojen suorat kustannukset
- kirkon eläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkemenot
- työ- ja virkasuhteisista maksetut tapaturmavakuutusmaksut
- työterveyshuollon kustannukset korvausluokittain.
Lisäksi Avaintiedot-palvelussa avataan kyselypalvelumahdollisuus, joka ensivaiheessa tarkoittaa
henkilöstön työhyvinvointikyselyn käyttöönottoa mahdollisesti jo tämän kevään aikana.
Avaintiedoissa työkyvyttömyyden kustannusten laskeminen perustuu Kevan ja sen
asiakasorganisaation tietoihin. Seurakuntien sairauspoissaolotietojen osalta on kuitenkin neuvoteltu,
että Kirkon työmarkkinalaitos voi toimittaa ne Kevalle seurakuntatyönantajien antaman luvan
perusteella. Heillä on valmiina ao. tiedot, koska Kirkon työmarkkinalaitos toimii evankelisluterilaisen kirkon työnantajien puolesta työmarkkina-asioissa ja edunvalvojana siten kuin
kirkkolaissa säädetään, ja heillä on oikeus saada työnantajilta tehtäviensä suorittamiseksi tarpeelliset
tiedot. Kirkon työmarkkinalaitos pyytää nyt seurakunnilta tätä lupaa.
Seurakunnan antaman luvan perusteella Kevalle luovutetaan kunkin sairauspoissaolon alku- ja
loppupäivämäärätieto henkilötietoperusteisesti. Keva käsittelee syntyvää aineistoa noudattaen
voimassaolevan tietosuojalainsäädännön käsittelijälle asettamia velvoitteita. Henkilötiedot hävitetään
heti, kun poissaolotiedot on yhdistetty järjestelmässä Kevalla jo oleviin palkkatietoihin. Lisäksi on
huomattava, että Avaintietojen tuottamat tiedot ovat julkisuuslaissa (621/1999) tarkoitettuja
tilastotietoja, jotka ovat lähtökohtaisesti julkisia niiden valmistuttua käyttötarkoitukseensa. Tietojen
näkyvyys palvelussa edellyttää aina vähintään viiden henkilön määrää tietuessa.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että se antaa Kirkon työmarkkinalaitokselle luvan toimittaa
Euran seurakunnan sairauspoissaolotiedot Kevalle.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2019
27.3.2019
Tark.________ ________
Sivu 10
________________________________________________________________________________
52 §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN PANKILLE
Euran seurakunnalla on sijoituksia Säästöpankissa. Säästöpankki edellyttää, että koska
kirkkoneuvosto viime kädessä päättää seurakunnan sijoituksista, seurakunta antaa pankille
kirkkoneuvoston jäsenien nimet ja henkilötunnukset.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto hyväksyy, että kirkkoneuvoston jäsenten henkilötiedot annetaan
pankille/pankeille, jos se on sijoitustoiminnan kannalta välttämätöntä.

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella talouspäällikkö teki muutetun ehdotuksen:
Kirkkoneuvosto jättää asian pöydälle. Talouspäällikkö kysyy tilintarkastajalta vallitsevista
käytännöistä.
Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

53 §
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Euran seurakunnalla on ollut metsästysvuokrasopimus Länsi-Euran metsästysseura ry:n kanssa
Teikonmetsässä (50-421-13-2).
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Länsi-Euran metsästysseura ry:n kanssa tehdyn
metsästysvuokrasopimuksen uusimisen 28.2.2019 lähtien. Vuokra-aika on 10 vuotta.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

54 §
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO
KL:n 10:1 §:n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta, ja KL:n 10:6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.
Kirkkovaltuuston kokous 4/2018 on ollut 28.11.2018. Kirkkovaltuuston kokous 1/2019 on ollut
9.1.2019.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Hyväksytään kirkkovaltuuston 28.11.2018 pitämän kokouksen päätösten §§ 39 - 53
täytäntöönpano sekä kirkkovaltuuston 9.1.2019 pitämän kokouksen päätösten §§ 1 – 18
täytäntöönpano.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2019
27.3.2019
Tark.________ ________
Sivu 11
________________________________________________________________________________
55 §
HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA NRO 1/2019
Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston 20.2.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2019 on
esityslistan liitteenä. Kokous pidettiin Anne ja Rauno Suomisella. LIITE 4
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston 20.2.2019
pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2019.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

56 §
HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA NRO 1/2019
Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston 11.2.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2019 on
esityslistan liitteenä. Kokous pidettiin Honkilahden seurakuntakodilla. LIITE 5
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston 11.2.2019
pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2019.

Päätös
----------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

57 §
KIUKAISTEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA NRO 1/2019
Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston 23.1.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2019 on
esityslistan liitteenä. Kokous pidettiin Kiukaisten seurakuntakodilla. LIITE 6
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston 23.1.2019
pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2019.

Päätös
----------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2019
27.3.2019
Tark.________ ________
Sivu 12
________________________________________________________________________________
58 §
PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA NRO 1/2019
Panelian kirkkopiirin piirineuvoston 24.1.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2019 on
esityslistan liitteenä. Kokous pidettiin Panelian pappilassa. LIITE 7
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Panelian kirkkopiirin piirineuvoston 24.1.2019
pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2019.

Päätös
----------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

59 §
LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 1/2019
Lähetystyön vastuuryhmän 26.2.2019 pidetyn kokouksen muistio nro 1/2019 on esityslistan liitteenä.
Kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 8
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan lähetystyön vastuuryhmän 26.2.2019 pidetyn
kokouksen muistio nro 1/2019.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

60 §
DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 1/2019
Diakoniatyön vastuuryhmän 28.2.2019 pidetyn kokouksen muistio nro 1/2019 on esityslistan
liitteenä. Kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 9
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan diakoniatyön vastuuryhmän 28.2.2019 pidetyn
kokouksen muistio nro 1/2019.

Päätös
----------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2019
27.3.2019
Tark.________ ________
Sivu 13
________________________________________________________________________________
61 §
MUSIIKKITYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 1/2019
Musiikkityön vastuuryhmän 6.2.2019 pidetyn kokouksen muistio nro 1/2019 on esityslistan liitteenä.
Kokous pidettiin Kiukaisten seurakuntakodilla. LIITE 10
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan musiikkityön vastuuryhmän 6.2.2019 pidetyn
kokouksen muistio nro 1/2019.

Päätös
----------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

62 §
KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla 28.2.2019 asti ja vertailu
edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma ja rahoituslaskelman toteutuma. LIITE 11
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 28.2.2019 asti.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 12,9 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen
mukaan olisi kahden kuukauden aikana 16,7. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on
13,1 %. Kausi- ja kesätyöntekijöiden henkilöstökulut tulevina kuukausina ja
kesäkuussa maksettavat lomarahat ja kertaerät lisäävät myöhemmin kuukausittaisia
menoja.
Vuosikatteen toteutuma on 144 %. Kirkollisveroja on tullut 1,8 % vähemmän kuin
vuonna 2018. Osaltaan verotulojen pienenemistä selittää se, että kaikki työnantajat
eivät ole pystyneet antamaan tarvittavia ilmoituksia tulorekisteriin ilmoittajien
ohjelmistoissa ilmenneiden ongelmien takia. Tulorekisteriin annetut ilmoitukset
käsitellään niiden saavuttua, ja helmikuussa tilittämättä jääneet verot tilitetään siinä
tilityksessä, johon ne ehtivät mukaan, eli todennäköisesti maaliskuun tilityksissä.
Tilikauden tulos on kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää 128 220
euroa.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2019
27.3.2019
Tark.________ ________
Sivu 14
________________________________________________________________________________
63 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 19 - 32 ajalta 1. – 28.2.2019
2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 26 - 41 ajalta 1. – 28.2.2019
2/2019: Uusi lomake lisäyksenä kolehtitilityksiin.
3/2019: SEO:n yrityskortin hankkiminen.
3. Vastaavan lastenohjaajan tekemät päätökset:
2/2019: Sijainen lapsi- ja perhetyöhön 11.2.2019.
3/2019: Sijainen lapsi- ja perhetyöhön 12.2.2019.
4/2019: Sijainen lapsi- ja perhetyöhön 6. – 7.3.2019.
5/2019: Sijainen lapsi- ja perhetyöhön 11. – 13.3.2019.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

64 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 24.4. ja 22.5.2019.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 15.5.2019.
2. Turun arkkihiippakunnan johtavien viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöpuheenjohtajien kokous järjestetään 16.5.2019 Turun kristillisellä
opistolla. Kokoukseen kutsutaan seurakuntien kirkkoherrat ja talouspäälliköt,
kirkkovaltuustojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä kirkkoneuvostojen
varapuheenjohtajat.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2019
27.3.2019
Tark.________ ________
Sivu 15
________________________________________________________________________________
65 §
METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTOVAALIT
Metsäliitto Osuuskunnan edustajistovaalit ovat käynnissä. Euran seurakunta on yksi Metsäliitto
Osuuskunnan omistajajäsenistä. Seurakunta on saanut äänestyslipun. Sähköinen äänestysaika päättyy
12.4.2019 klo 23.59 ja postiäänestys päättyy 12.4.2019 klo 16.
Vaalissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston jäsenten lisäksi vaalissa valitaan jäsenten
edustajat jokaisen hankintapiirin ja pääkaupunkiseudun piiritoimikuntaan. Edustajiston jäsenet
valitaan suhteellisilla vaaleilla vaalipiireittäin. Yhteensä uuteen edustajistoon tulee 52 jäsentä.
Edustajiston ja piiritoimikuntien toimikausi alkaa 1.7.2019 ja kestää neljä vuotta.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, ketä ehdokasta Euran seurakunta äänestää Metsäliitto
Osuuskunnan edustajistovaalissa.

Armi Perttu poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti, että Euran seurakunta äänestää nro 36, Antti-Jussi Perttua,
Metsäliitto Osuuskunnan edustajistovaalissa.

---------

66 §
TALLETUSPANKKIKORTTI
Diakonian viranhaltijalla Marita Pihlajamäellä on Visa business -kortti Euran seurakunnan
Osuuspankin tilille. Korttia on käytetty lähinnä kirpputorin tulojen tallettamiseen K-Supermarketin
aulassa olevaan automaattiin. Nyt päävastuu kirpputorin toiminnasta on diakonian viranhaltijalla
Merja Kekäläisellä.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että diakonian viranhaltijalle Merja Kekäläiselle hankitaan
Visa business -kortti Euran seurakunnan Osuuspankin tilille FI45 5023 0120 01152.
Visa business -kortilla ei voi nostaa tililtä varoja, vaan pelkästään tallettaa tilille varoja
talletusotto-automaatilla. Poistetaan samalla Marita Pihlajamäeltä käyttöoikeus Visa
business- korttiin.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2019
27.3.2019
Tark.________ ________
Sivu 16
________________________________________________________________________________
67 §
HONKILAHDEN UUSI KUMMISOPIMUS
Honkilahden kirkkopiirin piirineuvosto on kokouksessaan 11.2.2019 § 9 päättänyt solmia
piirineuvoston ja Suomen Lähetysseuran välillä kummisopimuksen Etiopian Dessien vammaisten
lasten ja nuorten tukemiseksi. Lähetystyön vastuuryhmä puoltaa sopimuksen tekemistä.
Ehdotus

Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää, että Euran seurakunta tekee kummisopimuksen Suomen
lähetysseuran kanssa Etiopian Dessien vammaisten lasten ja nuorten tukemiseksi.
Vuosikannatus 240 euroa maksetaan vapaaehtoisvaroista.

Päätös
-----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2019
27.3.2019
Tark.________ ________
Sivu 17
________________________________________________________________________________
68 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
--------

69 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
---------

