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124 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus

Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

Päätös
----------

Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

125 §
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 annettu kirkkoneuvoston kokouksessa/postitettu 30.7.2019. 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.

---------126 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan perjantaina 9.8.2019 taloustoimiston aukioloaikana.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Nurmi ja Armi Perttu.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
--------127 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn talouspäällikön jakama lisälista: 145 § Metsästysvuokrasopimuksen
tekeminen, 146 § Pirkko Hinkkasen valtuustoaloite, 147 § Vaalikeräys
kirkkoherranvaalin yhteydessä, 148 § Euran kunnan opetuksen ja varhaiskasvatuksen
järjestäjän sekä Euran seurakunnan yhteistyösopimus, 149 § Euran
seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelutoimikunnan muistio nro 5/2019.

----------

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 7/2019
7.8.2019
Tark.________ ________
Sivu 4
________________________________________________________________________________
128 §
URAKKATARJOUKSET EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSESTA
Urakkatarjoukset Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksesta pyydettiin 8.7.2019 klo 12
mennessä. Tarjouspyyntö oli Hilmassa. Tarjouksia saatiin seitsemän, joista yksi saapui määräajan
jälkeen. Tarjoukset avattiin 9.7.2019, liite 1, tarjousten vertailua tehtiin 19.7.2019, liite 2.
Kokonaisurakkatarjousten vertailu on esityslistan liitteenä, liite 3.
Suunnittelutoimikunnan jäsenistä koostuva ryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että halvimman
tarjouksen tehnyt Rakennus Rauvola Oy valitaan Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksen
kokonaisurakan rakennusurakoitsijaksi. Rakennus Rauvola Oy:n kokonaisurakkahinta on
1 345 400 € (sis. alv 24 %).
Euran seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen on varattu talousarvion investointiosaan tälle vuodelle
200 000 euroa ja vuoden 2020 taloussuunnitelmassa 630 000 euroa.
Korjaustarpeen lähtökohtina on ollut yhden yhtenäisen arkistotilan saaminen työskentelytilojen
yhteyteen. Tällä hetkellä Euran seurakunnan arkisto on kolmessa eri tilassa: Euran pappilassa,
Kiukaisten seurakuntakodissa ja Euran kunnan Honkilahden toimitilassa. Yksityisyyden suojan puute
virastossa asioidessa on todettu esim. vuoden 2007 piispantarkastuspöytäkirjassa. Lisäksi 37-vuotias
rakennus kaipaa korjaamista ja ajantasaistamista monessa kohtaa. Alkuperäisen suunnitelman
mukaan korjauksessa olisi pitäydytty vain ns. virastosiiven korjauksessa, jossa nykyiseen
taloustoimistoon ei olisi tehty mitään, koska taloustoimisto on korjattu 2007. Nykyisessä
suunnitelmassa on yritetty katsoa tulevaisuuteen, jossa ilmeisesti palkatun henkilöstön määrä
vähenee, ja vapaaehtoisten vastuu ja toiminta lisääntyy. Taloustoimistoon tulisi uuden suunnitelman
mukaan diakoniatyö, ja mahdollisuus muillekin työmuodoille kokoontua esim. iltaisin
vapaaehtoisvoimin, ilman että tarvitaan hälytyskoodia. Esteettömyyden takia nykyistä
taloustoimiston sisäänkäyntiä täytyy muuttaa ja WC-tilaa laajentaa inva-WC:ksi. Myös diakonian
viranhaltijoiden työturvallisuus ja hätäpoistumismahdollisuudet on suunnitelmassa otettu huomioon.
Nykyisin diakonian viranhaltijoiden työhuoneina toimiviin diakonin huoneeseen ja
toimitushuoneeseen sekä nykyisen inva-WC:n paikalle tulisi kokoontumistila, joka mahdollistaa
esim. kaste- ja muistotilaisuuksien ja pienpiiritoiminnan järjestämisen. Koska inva-WC poistuu
toimitushuoneen vierestä, salien eteisen WC-tilat uusitaan sisältäen uuden inva-WC:n.
Alun perin keittiötä ei pitänyt korjata, mutta se on nyt otettu mukaan samoin kuin ikkunoiden
uusiminen. Myöskään salien valaistuksen ja ison salin äänentoiston uusiminen eivät olleet
alkuperäisessä suunnitelmassa. Lämmitystavan vaihtaminen kaukolämmöstä ilmavesilämpöpumppujärjestelmään tuo myös lisäkustannuksia alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna,
mutta tuo tulevina vuosina säästöjä kiinteistökustannuksissa. Esityslistan liitteenä on pohjakuva ja
asemakuva.
Suunnitteluvaiheessa tehdyissä mittauksissa on havaittu, että entisen päiväkerhon WC-tilojen ja
päiväkerhohuoneen lattiarakenteissa on kosteutta. Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtokoneet täytyy
uusia, mutta on jääty odottamaan peruskorjauksen alkamista.
Euran seurakunnalla oli 30.6.2019 rahoja ja pankkisaamisia noin miljoona euroa. Noteerattujen
osakkeiden markkina-arvo oli 181 000 euroa. Rahastojen markkina-arvo oli 974 000 euroa ja muiden
arvopaperien 31 000 euroa. Jos peruskorjaus toteutetaan, järkevää olisi ottaa lainaa. Tällöin ei
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tarvitse tulouttaa kaikkia hyvin tuottavia sijoituksia, eikä vetää toimintaa liian tiukalle.
Korkohaarukka 500 000 euron 15 vuoden lainalle on 0,5 – 1 %. Lopullisen päätöksen lainan
ottamisesta tekee kirkkovaltuusto.
Euran seurakuntakeskuksen peruskorjaus on iso hanke seurakunnalle. Seurakuntakeskus on
rakennettu 1982, ja ajatuksena on, että se peruskorjauksen myötä palvelisi koko Euran seurakuntaa ja
seurakuntalaisia seuraavat 30 vuotta.
Toni Tupala, Insinööritoimisto Tupala Ky, esittelee urakkasuunnitelman ja urakkatarjoukset
kirkkovaltuuston kokouksessa.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että halvimman tarjouksen tehnyt
Rakennus Rauvola Oy valitaan Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksen
kokonaisurakan rakennusurakoitsijaksi.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

129 §
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.9. – 31.12.2019
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman seurakunnassa niiden päiväjumalanpalveluskolehtien
suhteen, joita ei kirkkohallitus eikä tuomiokapituli ole ennakkoon määrännyt ( KJ 2:8, 1.mom., KL
22, 1.mom:n kohta 9). Liite jaetaan kokouksessa.
Ehdotus

Puheenjohtaja:
Kirkkoneuvosto päättää
1) vahvistaa liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 1.9.-31.12.2019 ja
2) antaa kirkkoherralle luvan poiketa kolehtisuunnitelmasta perustelluista syistä.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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130 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Seurakunnan tuloveroprosentista päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä.
Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden
perusta. Seurakunnan kaikilla työaloilla tapahtuva toiminta tulee sopeuttaa seurakunnan omaan
tuloperustaan.
Valtiovarainministeriö arvioi kesäkuussa taloudellisessa katsauksessaan, että tänä vuonna Suomen
BKT kasvaa 1,6 %. Vaikka näkymät vientimarkkinoilla ja maailmantaloudessa ovat heikentyneet,
Suomen vientiteollisuuden näkymät eivät ennustejakson alkupuolella heikkene merkittävästi.
Yksityisten investointien kasvun arvioidaan hidastuvan ja julkisten investointien kasvu jatkuu
nopeana. Tuotannollisten investointien näkymät ovat valoisat. Kulutuksen kasvua tukee ansiotason
nousu sekä työllisyyden koheneminen. Vuonna 2020 BKT kasvaisi valtiovarainministeriön arvion
mukaan 1,2 %.
Seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut heinäkuussa (29.7.) neljällä jäsenellä verrattuna vuoden
vaihteeseen. Jäsenmäärä on nyt 9701.
Vuonna 2018 kirkollisverotuloja tilitettiin Euran seurakunnalle 2 201 106 euroa. Kuluvana vuonna
heinäkuun loppuun mennessä kirkollisverokertymä on laskenut 3,7 % edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Koko verotus huomioiden heinäkuussa tilitetään henkilöasiakkaiden
tuloveroja 7,4 % edellisvuotta vähemmän. Suurin syy vähentymiseen ovat verotuksen joustavasta
valmistumisesta johtuvat veronpalautukset. Kesäkuun lopussa kirkollisverokertymä oli laskenut 2,1
%. Valtionrahoitusta on Euran seurakunnalle tilitetty 132 321 euroa heinäkuun loppuun mennessä.
Kirkollisveroa arvioidaan vuonna 2020 kertyvän 2 157 000 euroa, laskua vuonna 2018 tilitettyyn
2 %. Valtionrahoitusta arvioidaan kertyvän 231 500 euroa.
Palkkamenot on laskettu henkilöstösuunnitelman mukaisesti, jossa papiston määrä laskee viidestä
neljään. Kikyn mukainen lomarahojen 30 %:n vähennys poistuu vuonna 2020. Palkkamenoissa on
huomioitu suorituslisäjärjestelmän käyttöönotto ja 1.1.2020 erääntyvä 0,6 %:n järjestelyerä.
Esityslistan liitteenä esitettävä Euran seurakunnan vuoden 2020 alustava budjettilaskelma perustuu
1,50 veroprosenttiin. LIITE 4
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. se hyväksyy Euran seurakunnan vuoden 2020 talousarvion pohjaksi esityslistan
liitteenä olevan laskelman LIITE 4, ja
2. vahvistaa Euran seurakunnan vuoden 2020 veroprosentiksi 1,50.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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131 §
VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020 - 2022 TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJE
Kirkkoneuvosto antaa vuosittain viranhaltijoille ja vastuuryhmille ohjeita seuraavan vuoden
talousarvion ja seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun.
Verotulojen ennakoidaan laskevan vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019. Tästä johtuen lähtökohtana
on, ettei työalojen toimintamäärärahoihin tehdä korotuksia.
Esityslistan liitteenä on esitys talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 – 2022
laatimisohjeiksi.
LIITE 5
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 – 2022 toimintaja taloussuunnitelman laatimisohjeen liitteen 5 mukaisina.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

132 §
LASTENOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN
Lastenohjaaja Janika Nurmi ilmoittaa 26.6.2019 päivätyllä kirjeellä irtisanoutuvansa Euran
seurakunnan lastenohjaajan työstä niin, että hänen viimeinen työssäolopäivänsä on 31.7.2019.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lastenohjaaja Janika Nurmen
irtisanoutuminen 1.8.2019 lähtien.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
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Kirkkoneuvosto

22.5.2019

95 §

133 §
KIUKAISTEN KIRKON SUNTION TEHTÄVIEN HOITO
Suntio Hannu Laaksosen vuorotteluvapaa päättyy 29.6.2019, jonka jälkeen hän on puutarhan
kasvukauden ajan kausityöntekijänä, pitää kertyneet vuosilomat ja ylityövapaat niin, että viimeinen
virassaolo päivä on 20.2.2020.
Suntion virkaa hoitamaan tarvitaan sijainen 20.2.2020 asti. Jos kirkkovaltuusto lakkauttaa suntion
viran, sijaisuus mahdollisesti jatkuu toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena 21.2.2020 lähtien.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää
1. palkata viransijaisen suntion tehtäviin. Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan, ja se
loppuu 20.2.2020. Sijaisuus mahdollisesti jatkuu toistaiseksi voimassa olevana
työsuhteena 21.2.2020 lähtien. Viran palkkaus on KirVesTesin vaativuusryhmän
401 mukaan, peruspalkka 1911,09 euroa.
2. ilmoittaa avoimesta työpaikasta Alasatakunta -lehdessä, seurakunnan kotisivuilla ja
TE-palveluiden sivuilla 28.5.2019. Hakuaikaa on 26.6.2019 klo 14 asti.
3. valita työryhmän, joka valitsee haastateltavat ja haastattelee heidät sekä tekee
esityksen valittavasta kirkkoneuvostolle.

Kn
päätös § 95
22.5.2019 Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. Työryhmään valittiin kirkkoherra,
talouspäällikkö, Teemu Isotalo, Sirkka Nurmi ja Leena Vihervuori.
KN 7.8.2019/133 §
Kiukaisten suntion sijaisuuteen tuli määräaikaan mennessä kolme hakemusta. LIITE 6
Lisäksi Marjut Heikkilä on antanut suostumuksensa, että hän voisi jatkaa suntion tehtävissä 70 %:sti
nykyisin ehdoin. Marjut Heikkilä on ollut Euran seurakunnassa suntion virassa yli seitsemän vuotta,
ja nyt tämän vuoden alusta Kiukaisten kirkon suntion vuorotteluvapaan sijaisena. Heikkilä tuntee
Euran seurakunnan kirkot ja suntion työn, ja on aina hoitanut tehtävänsä erinomaisesti. Työryhmä
esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto valitsee Marjut Heikkilän Kiukaisten kirkon suntion
viransijaiseksi.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää valita Marjut Heikkilän Kiukaisten kirkon suntion
viransijaiseksi. Heikkilä hoitaa viran tehtävistä 70 %, loppu 30 % hoidetaan sisäisin
järjestelyin.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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134 §
EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN SIISTIJÄN TYÖSUHDE
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 22.5.2019 Euran kirkon suntioksi Kaija Lammilan. Lammila
on aikaisemmin ollut Euran seurakuntakeskuksen siistijänä. Johanna Vepsäläinen on helmikuusta
2018 lähtien toiminut siistijän sijaisena. Vepsäläinen on hoitanut siistijän tehtävät hyvin, ja on
halukas jatkamaan siistijän työsuhteessa.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että Johanna Vepsäläisen työsuhdetta Euran
seurakuntakeskuksen siistijänä jatketaan toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella
1.9.2019 lähtien. Palkkaus KirVesTes:in vaativuusryhmän 303 mukainen, peruspalkka
1860,83 €/kk. Samalla todetaan, että Johanna Vepsäläisen työsuhde lastenohjaajana
loppuu 31.8.2019.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

135 §
RIPPIKOULUT 2019 – 2020
Rippikoulun ohjesäännön mukaan (2 §) vuoden aikana pidettäviä rippikouluja varten vaaditaan
vuosisuunnitelma, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy.
Seurakuntapastori Riikka Hietanen on laatinut suunnitelman kauden 2019 – 2020 rippikouluista.
LIITE 7
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 7 mukaisen suunnitelman rippikouluista kaudella
2019 – 2020 Euran seurakunnassa.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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136 §
KEHITYSVAMMAISTYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 SEKÄ
TALOUSARVIO VUODELLE 2019
Esityslistan liitteenä ovat Satakunnan seurakuntien ja kehitysvammaistyön toimintakertomus ja
tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 sekä talousarvio vuodelle 2019.
Kyseessä on Satakunnan seurakuntien sopimusten perusteella yhteisesti kustannettu toiminta, joka
hallinnollisesti on Ulvilan seurakunnan alaista. Ulvilan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt
toimintakertomuksen 26.3.2019.
Liitteessä on myös laskelmat sopijaseurakuntien lopullisista maksuosuuksista vuodelta 2018 sekä
ennakkomaksut vuodelle 2019. LIITE 8
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Satakunnan seurakuntien
kehitysvammaistyön toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 sekä
talousarvio vuodelle 2019. Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan myös laskelmat
sopijaseurakuntien lopullisista maksuosuuksista.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

137 §
VAALILAUTAKUNNAN KOKOUSPALKKIOT
Kirkkoherranvaali toimitetaan lokakuussa. Kirkkovaltuusto on toukokuun kokouksessa valinnut
vaalilautakunnan. Vuoden 2019 talousarviossa ei ole määritelty vaalilautakunnan kokouspalkkioita.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vaalilautakunnan
kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkioksi 20 €/kokous ja
vaalipäivän palkkioksi 40 €/vaalipäivä. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot ja
vaalipäivän palkkio 50 %:lla korotettuna. Kokouspalkkion lisäksi maksetaan
kilometrikorvaus.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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PÖYTÄKIRJA
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138 §
KESKUSTELUA KOTIPIIRIN TONTIN MYYMISESTÄ EURAN KUNNALLE
Euran seurakunta on vuokrannut 1.4.1972 lähtien 50 vuodeksi Euran kunnalle Pappilan tilasta, Rn:o
1:5, 0,38 hehtaarin sekä 1.10.1978 lähtien 50 vuodeksi 0,664 hehtaarin määräalat. Kunnalla on
vuokra-alueilla vanhusten vuokra-asuntoja. Seurakunnan puolelta on kysytty, jos kunnalla olisi
kiinnostusta ostaa kyseiset määräalat. Kunta olisi halukas ostamaan nyt vuokralla olevat määräalat.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto käy alustavaa keskustelua määräalojen myymisestä Euran kunnalle.

Päätös
---------

Kirkkoneuvosto kävi aiheesta alustavaa keskustelua.

139 §
EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN
SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN MUISTIOT NRO:T 3-4/2019
Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelutoimikunnan 27.3.2019 pidetyn kokouksen
muistio nro 3/2019 ja 24.4.2019 pidetyn kokouksen muistio nro 4/2019 ovat esityslistan liitteenä.
Kokoukset pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 9, 10
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksen
suunnittelutoimikunnan 27.3.2019 pidetyn kokouksen muistio nro 3/2019 ja 24.4.2019
pidetyn kokouksen muistio nro 4/2019.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

140 §
IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA NRO 1/2019
IT-alueen johtokunnan 9.4.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2019 on
esityslistan liitteenä. Kokous pidettiin verkkokokouksena.
LIITE 11
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan IT-alueen johtokunnan 9.4.2019 pidetyn kokouksen
pöytäkirja nro 1/2019.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
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141 §
KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla 30.6.2019 asti ja vertailu
edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointien toteutuma ja rahoituslaskelman
toteutuma. LIITE 12
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 30.6.2019 asti.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 45 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen
mukaan olisi kuuden kuukauden aikana 50. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on
48,8 %.
Vuosikatteen toteutuma on 279 %. Kirkollisveroja on tullut 2,1 % vähemmän kuin
vuonna 2018. Tilikauden tulos on kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä,
ylijäämää 216 775 euroa.
Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

142 §
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 3/2019 on ollut 15.5.2019.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Hyväksytään kirkkovaltuuston 15.5.2019 pitämän kokouksen päätösten §§ 29 - 41
täytäntöönpano.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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143 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 106 - 136 ajalta 1.5. – 30.6.2019
2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 79 - 135 ajalta 1.5. – 30.6.2019
4/2019: Taloustoimiston aukioloajat kesällä.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

144 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Euran seurakunnan kirkkoherran vaalissa tuomiokapituli on antanut seuraavat
vaalisijat:
1. vaalisija Kokemäen seurakunnan kirkkoherra Hannu Tomperi (vaalinäyte
8.9.2019)
2. vaalisija Punkalaitumen seurakunnan kirkkoherra Irina Kaukinen (vaalinäyte
15.9.2019)
3. vaalisija Pyhärannan seurakunnan vt. kirkkoherra Sami Tolvanen (vaalinäyte
22.9.2019)
Vaali aloitetaan sunnuntaina 6.10.2019.
2. Seurakunnan myöntämät stipendit ovat saaneet Liisa Uoti ja Sara Nurminen Euran
yhteiskoulusta sekä Noora Nurmi Euran lukiosta.
3. Kauttuan seurakuntakodilla on ollut terveystarkastus 22.5.2019. Tarkastuskertomus
on esityslistan liitteenä. LIITE 13

Päätös

-----------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Lisäksi kirkkoneuvoston tietoon
saatettiin kohdassa 1.: Vaalin ennakkoäänestys on 30.9. – 4.10. kirkkoherranvirastossa
klo 9-18, 30.9. Panelian meijerillä klo 10-13, 30.9. Kiukaisten kirjastossa klo 14-17,
2.10. Hinnerjoen Kulmatorilla klo 9-12 ja 2.10. Honkilahden seurakuntakodilla klo 1316. Varsinainen vaali on 6.10. Euran kirkossa klo 11-20. Vaalipaneeli järjestetään
tiistaina 17.9. klo 18 Kiukaisten seurakuntakodilla.
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145 §
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN
Euran seurakunnalla on metsästysvuokrasopimus Ms. Lallin Pojat ry:n kanssa tiloilla Pappila (50419-1-5) ja Teikon Kappalaisvirkatalo (50-421-13:6). Nykyinen sopimus päättyy 31.10.2019.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä metsästysvuokrasopimuksen uusimisen Lallin Pojat
ry:n kanssa 10 vuodeksi ajalle 1.11.2019 – 31.10.2029. Metsästysoikeus luovutetaan
vastikkeetta.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

146 §
PIRKKO HINKKASEN VALTUUSTOALOITE
Kirkkovaltuutettu Pirkko Hinkkasen 15.5.2019 tekemä valtuustoaloite: ”Euran kirkonviereisellä
hautausmaalla oleva muualle siunattujen ja haudattujen muistokivi on erittäin hyvä. Monet
seurakuntalaiset ovat todenneet, että kynttilöille varattu alue on liian pieni. Yhä useamman omaiset
on haudattu muualle.
Edellä olevan johdosta teen aloitteen että Euran seurakunta laajentaa muualle haudattujen
muistokiven ympärillä olevaa ”kynttiläaluetta”.”
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää antaa aloitteen valmistelun kiinteistö-, metsä- ja
hautausmaatoimen vastuuryhmälle.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

147 §
VAALIKERÄYS KIRKKOHERRANVAALIN YHTEYDESSÄ
Vaalilautakunta on kokouksessaan 7.8.2019 § 12, päättänyt jättää kirkkoneuvoston harkittavaksi
vaalikeräyksen toimittamisen.
Ehdotus

Puheenjohtaja:
Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoherranvaalin yhteydessä ei järjestetä vaalikeräystä.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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148 §
EURAN KUNNAN OPETUKSEN JA VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄJÄN SEKÄ
EURAN SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS
Opetushallitus on 12.1.2018 antanut ohjeet varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta
ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksen uskonnon ja
elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista
tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen
järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista lukiossa.
Euran kunnan opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän sekä Euran seurakunnan kanssa on tehty
yhteistyösopimus (A-osa). Sopimuksessa on sovittu yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää
pitkäjänteisesti arvo- ja eettistä kasvatusta varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä
lukiokoulutuksessa.
Yhteistyösopimukseen (A-osa) liitettävää sopimuksen B-osaa (toimintasuunnitelma) varten nimettiin
työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli valmistella uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä koskeva
sopimuksen B-osa kevään 2019 aikana ja kuvata siinä sopimuksen A-osalla sovitut
sivistyspalveluiden ja seurakunnan välisen yhteistyön muodot ja käytännöt varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Työryhmän jäseniksi nimettiin perusopetuspäällikkö
Jaakko Laeslahti, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Arja Lehtonen, varhaiskasvatuksen opettaja
Hanna-Riikka Varjonen, lukion lehtori Anne Palonen, rehtori, erityisluokanopettaja Päivi PereVieno, rehtori, luokanopettaja Johanna Rinteelä, peruskoulun lehtori Sanni Hautero ja peruskoulun
lehtori Marjo Lampi. Euran seurakunta nimesi työryhmän jäseniksi seurakuntapastori Riikka
Hietasen, varhaiskasvatuksen ohjaaja Riikka Rantasen, nuorisotyönohjaaja Katja Lehtisen,
nuorisotyönohjaaja Elina Mäkilän ja diakoni Merja Kekäläisen.
Uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseen nimetty työryhmä jätti ehdotuksensa Euran kunnan ja
varhaiskasvatuksen järjestäjän sekä Euran seurakunnan yhteistyösopimuksen toimintasuunnitelmaksi
(B-osa).
Euran varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toteutetaan
opetushallituksen antamia ohjeita koskien katsomustiedon, uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetusta ja uskonnollisia tilaisuuksia. Näiden mukaisesti on laadittu yhteistyösopimus (A-osa ja Bosa) Euran kunnan opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän sekä Euran seurakunnan kesken.
Edellä mainittu yhteistyösopimus on otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja
lukiokoulutuksessa 1.8.2019 alkaen.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Euran kunnan opetuksen ja varhaiskasvatuksen
järjestäjän sekä Euran seurakunnan yhteistyösopimuksen (A-osa ja B-osa). LIITE 14

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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149 §
EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN
SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN MUISTIO NRO 5/2019
Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelutoimikunnan 7.5.2019 pidetyn kokouksen
muistio nro 5/2019 on esityslistan liitteenä.
Kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 15
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksen
suunnittelutoimikunnan 7.5.2019 pidetyn kokouksen muistio nro 5/2019.

Päätös
----------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

150 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
----------

151 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.
----------

