EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

NRO 2/2021
Sivu 1

Kirkkoneuvosto
17.2.2021
________________________________________________________________________________
KOKOUSTIEDOT
AIKA

17.2.2021 Keskiviikko klo 18.00 – 19.40

PAIKKA

Euran seurakuntakeskus, pieni sali

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Tolvanen Sami, puheenjohtaja
Isotalo Teemu, varapuheenjohtaja
Kiviranta Mikko
Nurmi Ari
Nurminen Timo
Perttu Armi
Tammisto Mari
Tuppurainen Pirkko
Vihervuori Leena

POISSA

Järstä Antti
Wikström Virpi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä
ASIAT

23 - 49 §§

ALLEKIRJOITUKSET

Sami Tolvanen
puheenjohtaja

Outi Töykkälä
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Eurassa 19.2.2021

Mikko Kiviranta

Ari Nurmi

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Seurakunnan taloustoimistossa 22.2. – 8.3.2021 klo 9-14

kirkkoherra
Sami Tolvanen
Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 19.2.2021
Sami Tolvanen, puheenjohtaja

EURAN SEURAKUNTA
KOKOUSKUTSU
Sivu 2
Puh. 044 777 1506
Kirkkoneuvosto 2/2021
_______________________________________________________________________________
KOKOUSAIKA

Keskiviikkona 17.2.2021 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA
Euran seurakuntakeskus, iso sali
_______________________________________________________________________________
Käsiteltävät asiat
Asia no
23
24
25
26
27
28
29

Liite no

Asia
KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
1-3
KAPPALAISEN VAALI
4
PORIN ALUEKESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN
5-6
JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA
MAALISKUU-TOUKOKUU 2021
30
TALOUSARVIOMUUTOS 1/2021
31
EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN ISON SALIN
PALOILMAISIMIEN UUSIMINEN
32
DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI
TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2022
33
LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI
TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2022
34
KASVATUSTYÖN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI
TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2022
35
MUSIIKIN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI
TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2022
36
LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI
TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2022
37
SEURAKUNNAN SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA
38
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN SISÄISET
TARKASTAJAT
39
SIJOITUSTYÖRYHMÄN VALINTA
40
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJAN VALINTA
41
LAPSIASIAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
42
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
43
ILMOITUSASIAT
44
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
45
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
46
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
________________________________________________________________________
Pöytäkirjan
nähtävillä pito
Kirkkoneuvoston
puheenjohtaja

Seurakunnan taloustoimistossa 22.2. – 8.3.2021 klo 9-14
Sami Tolvanen

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 2/2021
17.2.2021
Tark.________ ________
Sivu 3
________________________________________________________________________________
23 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus

Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

Päätös
---------

Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

24 §
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 lähetetty sähköpostitse 10.2.2021. 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.

---------25 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan perjantaina 19.2.2021 taloustoimiston aukioloaikana.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Kiviranta ja Ari Nurmi.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

26 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn talouspäällikön jakama lisälista: 44 § Kiinteistö-, metsä- ja
hautausmaatoimen vastuuryhmän jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2022, 45 § Aloite
jumalanpalvelusyhteistyöstä.

----------
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27 §
KAPPALAISEN VAALI
Neuvoston tekemä päätös 20.1.2021 kokouksensa 7 pykälässä on syntynyt virheellisesti ja neuvosto
korjaa tämän virheen uudella päätöksellä.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 19 § mukaan: ”Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan
jonkun niistä hakijoista, jotka tuomikapituli on todennut kelpoisiksi virkaan. Kappeliseurakunnan
kappalaisen valitsee kuitenkin kappelineuvosto.” Toisin kuin seurakuntapastorin valinnassa, jossa
valinnan tekee kirkkoneuvosto, kappalaisen valinta kuuluu kirkkovaltuustolle.
Seurakunta on listannut ja välittänyt Turun tuomiokapitulille viran erityistarpeet ja pyytänyt
tuomiokapitulia julistamaan viran haettavaksi. Turun tuomiokapituli julisti seurakunnan pyynnöstä
Euran seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi ja määräaikaan mennessä virkaa haki 4 kelpoista
hakijaa: Satu Suonperä, Samuel Mäkinen, Heidi Laine ja Menni Heikkinen. Seurakunta on saanut
hakijoiden hakemukset sekä tuomiokapitulin lausunnon hakijoista, jotka löytyvät liitteinä, liite 1 ja
2. Hakijat on haastateltu kirkkoneuvoston valitseman työryhmän toimesta 18.1., liitteenä muistio,
liite 3.
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti valittavaksi Menni Heikkistä, joka omaa tarvittavan
kokemuksen viran erityispiirteitä ajatellen ja joka haastattelujen perusteella on sopivin hakija
tehtävään.
Kappalaisen vaali voidaan toteuttaa joko toteamalla, että valtuuston päätös on yksimielinen. Tai
valtuusto äänestää valittavasta henkilöstä suljetulla lippuäänestyksellä. Mikäli äänet menevät tasan
niin tuomiokapituli antaa virkamääräyksen jollekin eniten ääniä saaneista hakijoista (KJ 6 luku 17 §).
Ehdotus

Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se suorittaa kappalaisen vaalin ja pyytää
valitulle virkamääräystä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta. Neuvosto esittää
haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti virkaan Menni Heikkistä.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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28 §
PORIN ALUEKESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN
Kirkkohallitus on päättänyt, että jokaisen seurakunnan on kuuluttava aluekeskusrekisteriin vuoden
2022 alusta (kirkkohallituksen täysistunto 11.12.2018/162 sekä kirkkohallituksen yleiskirje 4/2019).
Satakunnassa seurakunnat ovat kokoontuneet neuvottelemaan toimenpiteistä ja hanketta edistämään
valittiin työryhmä. Työryhmän työn perusteella Porin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto on
perustanut Porin aluekeskusrekisterin, johon seurakunnat voivat liittyä.
Euran seurakunta on osallistunut hankkeen neuvotteluihin ja hyväksynyt osaltaan aiemmin lähetetyn
aiesopimuksen ja ilmaissut halunsa liittyä aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta alkaen.
Aiesopimuksen pohjalta on laadittu varsinainen sopimus, joka seurakuntien täytyy hyväksyä ennen
vuodenvaihdetta. Sopimus liitteenä, liite 4.
Koska seurakuntien täytyy kuulua johonkin aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta, esitän että
Euran seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liittymistä Porin aluekeskusrekisteriin
ja liitteenä olevan sopimuksen hyväksymistä.
Ehdotus

Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustoa hyväksymään Porin keskusrekisteriin
liittymisen ja tähän liittyvän sopimuksen.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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29 §
JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA MAALISKUU-TOUKOKUU 2021
Liitteenä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma maaliskuu-toukokuu 2021. Koronaepidemian
tähden suunnitelma pitää sisällään ainoastaan Facebookin kautta lähetettävän jumalanpalveluksen,
joka on katsottavissa kahden viikon ajan sekä Facebookista että YouTubesta. Mikäli tautitilanne sen
sallii, niin kevään aikana järjestetään lisäksi niin sanottuja non-stop ehtoollishetkiä, joissa seurakunta
voi tulla nauttimaan ehtoollisen. Kolehtisuunnitelman mukaiset kolehtikohteet toteutetaan
nettijumalanpalvelusten yhteydessä siten, että kolehtikohde kerrotaan, mikäli kohteella on
rahankeräyslupa. Kohde ja sen rahankeräyslupa ilmoitetaan Facebookin viestiketjussa sekä
YouTuben videoesittelytekstissä. Mikäli kolehtisuunnitelman kohteella ei ole rahan keräyslupaa niin
kohdetta ei voida mainita. Tällöin on kehotettu muistamaan mm. yhteisvastuukeräystä tai eri
kristillisiä järjestöjä. LIITE 5, 6
Ehdotus

Kirkkoherra:
Esitän, että neuvosto hyväksyy jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman maaliskuutoukokuu 2021.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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30 §
TALOUSARVIOMUUTOS 1/2021
Vuoden 2020 talousarvion investointiosa sisälsi 10 540 euron määrärahan ilmalämpöpumppujen
hankkimiseen Mannilan kesäkodille. Ilmalämpöpumppujen asennus tapahtui vasta tänä vuonna
tammikuussa.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen
1/2021, joka sisältää seuraavan muutoksen investointiosaan:

Mannilan kesäkoti ilmalämpöpumput

TA 2021

Muutos

Yht.

0

10540

10540

Määrärahamuutoksen jälkeen investointimenot ovat 60 540 euroa. Rahoituslaskelmassa
määrärahamuutos lisää investointimenoja 10 540 euroa, jolloin investointimenot ovat
yhteensä 60 540 euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on
talousarviomuutoksen jälkeen -45 040 euroa.
Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto

20.1.2021

11 §

31 §
EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN ISON SALIN PALOILMAISIMIEN UUSIMINEN
Euran seurakuntakeskuksen ison salin paloilmoitinlaitteiston ilmaisimessa/ilmaisimissa on vikaa.
Seurakuntakeskuksen palokeskus on Panasonic -merkkinen. Palokeskus on asennettu ennen kuin
Panasonicilla on ollut omia vastaavia ilmaisimia. Paloilmoitinlaitteistosta on huoltosopimus Pap
Group Oy:n kanssa. Pap Group on antanut tarjouksen ilmaisimien vaihtamisesta Panasonicin
ilmaisimiin. Uudet ilmaisimet ovat osoitteellisia eli jos johonkin ilmaisimeen tulee vika,
paloilmoitinkeskuksesta nähdään, mikä ilmaisin on viallinen. Tarjouksen kokonaishinta
asennuksineen on 1722,82 euroa (sis. alv).
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää tilata Pap Group Oy:ltä uudet Panasonicin ilmaisimet
Euran seurakuntakeskuksen isoon saliin.

Kn
päätös § 11
20.1.2021 Kirkkoneuvosto päätti, että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.
KN 17.2.2021/31 §
Pap Group Oy on vuonna 2014 asentanut Euran seurakuntakeskuksen paloilmoitinlaitteiston ja
seurakunnalla on huoltosopimus Pap Group Oy:n kanssa paloilmoitinlaitteistosta. Tässä kohtaa on
järkevää tilata ison salin ilmaisimien vaihto Pap Groupilta.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää tilata Pap Group Oy:ltä uudet Panasonicin ilmaisimet
Euran seurakuntakeskuksen isoon saliin.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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32 §
DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2022
Diakoniatyön vastuuryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkoneuvosto valitsee
toimikaudekseen diakoniaviranhaltijoiden ja työalasta vastaavan teologin lisäksi kymmenen muuta
jäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen.
Diakoniatyön vastuuryhmä valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä sihteerin.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön vastuuryhmään toimikaudekseen 2021 – 2022
diakoniaviranhaltijoiden ja työalasta vastaavan teologin lisäksi kymmenen
maallikkojäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen.

Päätös

Diakoniatyön vastuuryhmään toimikaudeksi 2021 – 2022 valittiin
diakoniaviranhaltijoiden ja työalasta vastaavan teologin lisäksi yksimielisesti seuraavat
jäsenet:
Jokitalo Pekka
Kuusisto Eija
Lallukka Terho
Lamminaho Olli
Lamminen Arja-Liisa
Lähteenoja Juha
Nurmi Virpi
Perttu Armi (kirkkoneuvoston jäsen)
Pirttimäki Antti
Wikström Virpi (kirkkoneuvoston jäsen).

---------
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33 §
LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2022
Lähetystyön vastuuryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkoneuvosto valitsee
toimikaudekseen työalasta vastaavan teologin lisäksi kymmenen muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee
olla kirkkoneuvoston jäsen.
Lähetystyön vastuuryhmä valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä sihteerin.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto valitsee lähetystyön vastuuryhmään toimikaudekseen 2021 – 2022
työalasta vastaavan teologin lisäksi kymmenen maallikkojäsentä. Jäsenistä yhden tulee
olla kirkkoneuvoston jäsen.

Päätös

Lähetystyön vastuuryhmään toimikaudeksi 2021 – 2022 valittiin työalasta vastaavan
teologin lisäksi yksimielisesti seuraavat jäsenet:
Juusela Anette
Kivelä Jussi
Marila Riitta
Mäkelä Terttu
Peltonen-Rekola Virva
Stenberg Vesa
Toivonen Heimo
Tuppurainen Pirkko (kirkkoneuvoston jäsen).
Virtanen Terttu
Vuorinen Henri.

--------
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34 §
KASVATUSTYÖN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2022
Kasvatustyön vastuuryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkoneuvosto valitsee
toimikaudekseen nuorisotyönohjaajien ja työalasta vastaavan teologin lisäksi kymmenen muuta
jäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen.
Kasvatustyön vastuuryhmä valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto valitsee kasvatustyön vastuuryhmään toimikaudekseen 2021 – 2022
nuorisotyönohjaajien ja työalasta vastaavan teologin lisäksi kymmenen
maallikkojäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen.

Päätös

Kasvatustyön vastuuryhmään toimikaudeksi 2021 – 2022 valittiin nuorisotyönohjaajien
ja työalasta vastaavan teologin lisäksi yksimielisesti seuraavat jäsenet:
Grönroos Soili
Junnila Vesa-Matti
Nurmi Ari (kirkkoneuvoston jäsen)
Nurmi Virpi
Nurminen Nelli
Perttu Armi
Rintamaa Maria
Sillanpää Hille
Tammisto Mari (kirkkoneuvoston jäsen)
Toivonen Kari.

-------

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 2/2021
17.2.2021
Tark.________ ________
Sivu 12
________________________________________________________________________________
35 §
MUSIIKIN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2022
Musiikin vastuuryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen
virassa olevien kanttorien lisäksi kuusi muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston
jäsen.
Musiikin vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto valitsee musiikin vastuuryhmään toimikaudekseen 2021 – 2022 virassa
olevien kanttorien lisäksi kuusi maallikkojäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla
kirkkoneuvoston jäsen.

Päätös

Musiikin vastuuryhmään toimikaudeksi 2021 – 2022 valittiin virassa olevien kanttorien
lisäksi yksimielisesti seuraavat jäsenet:
Haavisto Markku
Junnila Juha
Mäkinen Sari
Nurmi Ari (kirkkoneuvoston jäsen)
Sillanpää Hille
Toivonen Kari.

----------
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36 §
LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021
– 2022
Euran seurakunnan kirkkoneuvoston 6.3.2013 tekemän päätöksen mukaan lapsi- ja perhetyön
vastuuryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen yhden
lastenohjaajan, vastaavan lastenohjaajan ja työalasta vastaavan teologin lisäksi kuusi muuta jäsentä.
Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen.
Vastuuryhmä valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
sihteerin.
Vastaavan lastenohjaajan nimike on muutettu varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Johtosääntöä tulee tältä
osin muuttaa.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää
1. muuttaa lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän johtosääntöä niin, että johtosäännön 4 §
kuuluu: ”Vastuuryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkoneuvosto valitsee
toimikaudekseen yhden lastenohjaajan, varhaiskasvatuksen ohjaajan ja työalasta
vastaavan teologin lisäksi kuusi muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla
kirkkoneuvoston jäsen.”
2. valita lapsi- ja perhetyön vastuuryhmään toimikaudekseen 2021 – 2022
lastenohjaajan, varhaiskasvatuksen ohjaajan ja työalasta vastaavan teologin lisäksi
kuusi maallikkojäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen.

Päätös

1. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
2. Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmään toimikaudeksi 2021 – 2022 valittiin
lastenohjaajan, varhaiskasvatuksen ohjaajan ja työalasta vastaavan teologin lisäksi
yksimielisesti seuraavat jäsenet:
Elovaara Riitta
Lehtinen Teemu
Moilanen Arja
Nuoranne Päivi
Nurmi Ari (kirkkoneuvoston jäsen)
Seppälä Jari.

----------
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37 §
SEURAKUNNAN SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA
Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta tulee järjestää siten, että ulkoinen valvonta
(tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen
valvonnan avulla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa
asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan
järjestämisestä. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet 27.12.2011 pitämässään
kokouksessaan.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan sisäisten tarkastajien lukumäärän ja valitsee
tarkastajat toimikaudekseen 2021 - 2022.

Päätös

Päätettiin, että sisäisiä tarkastajia on kolme.
Seurakunnan sisäisiksi tarkastajiksi vuosiksi 2021 – 2022 valittiin yksimielisesti:
Tuppurainen Pirkko
Vihervuori Leena
Wikström Virpi.

----------
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38 §
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN SISÄISET TARKASTAJAT
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa kuten hallinnon sekä
rahavarojen ja arvopapereidenkin tarkastukset ja tilintarkastajat tarkastavat ne tarpeelliseksi
katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
Kirkkoneuvostolla on oikeus valita erilaisia työryhmiä niiden asioiden selvittämistä varten, mitkä
ovat selvittämisen tai kontrollin tarpeessa. Kirkkoneuvosto voi valita em. työryhmiin
luottamushenkilöitä tai seurakunnan työntekijöitä tai molempia.
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sisäinen tarkastus sopii Euran seurakunnassa esim. kirkkoneuvoston
nimeämälle kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmälle, jossa on jäseninä
luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden sisäisestä tarkastuksesta ja
valitsee sisäiset tarkastajat toimikaudeksi 2021 – 2022.

Päätös

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudeksi 2021 – 2022 valittiin
yksimielisesti kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä.

----------

39 §
SIJOITUSTYÖRYHMÄN VALINTA
Osakkeiden ostoa ja myyntiä varten perustettiin kesäkuussa 2016 työryhmä, johon kuului
kirkkoneuvoston jäseniä ja talouspäällikkö. Työryhmä on joustavampi ja nopeampi reagoimaan
osakekurssien muutoksiin kuin kirkkoneuvosto. Työryhmä kokoontuu talouspäällikön kutsusta.
Kirkkoneuvosto päätti 15.6.2016 ostaa osakkeita 50 000 eurolla, 18.4.2018 30 000 eurolla ja
14.11.2018 80 000 eurolla eli vuodesta 2016 lähtien yhteensä 160 000 eurolla.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen 2021 - 2022 sijoitustyöryhmän, joka
tarvittaessa kokoontuu pohtimaan osakkeiden osto- ja/tai myyntitarvetta sekä
rahavarojen muita sijoitusmahdollisuuksia, ja valtuuttaa talouspäällikön tekemään
sijoitustyöryhmän päättämät osakeostot ja –myynnit kirkkoneuvoston vuonna 2016 ja
2018 päättämällä osakesalkulla.

Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi toimikaudekseen 2021 – 2022 sijoitustyöryhmän, johon
kuuluvat: Kiviranta Mikko, Pirttimäki Antti, Suomala Esko, kirkkoherra ja
talouspäällikkö.

----------
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40 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJAN VALINTA
Yhteisvastuukeräyksen tilitysohjeiden mukaan seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tarkastuksen
suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja, joka antaa lausuntonsa tilityslomakkeella
tai tarvittaessa erillisellä lomakkeella. Käytäntönä on ollut, että tarkastajana voi toimia esimerkiksi
seurakunnan luottamushenkilöistä valittu asiantunteva henkilö/t.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto valitsee asiantuntevan henkilön Euran seurakunnan
Yhteisvastuukeräyksen 2021 tarkastajaksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi Antti Pirttimäen Euran seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen
2021 tarkastajaksi.

----------

41 §
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
Lapsiasiahenkilöt auttavat lapsivaikutusten arviointiin liittyvissä asioissa.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä toimikaudekseen 2021 – 2022 kolme henkilöä Euran
seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi, yksi seurakunnan luottamushenkilö/lapsen vanhempi,
yksi seurakunnan työntekijä ja yksi lapsia ja nuoria itseään edustava henkilö.

Päätös
---------

Kirkkoneuvosto päätti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen.
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42 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 1 - 49 ajalta 1. – 31.1.2021
2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 1 – 21 ajalta 1. – 31.1.2021

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

43 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Pastori Heikki Hietaselle on myönnetty virkavapautta Euran seurakunnan
seurakuntapastorin virasta toisen työn hoitamista varten ajalle 1.2. – 31.7.2021.
2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 14.1.2021 § 22 päättänyt
antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n nojalla pastori Henry Hemanukselle
viranhoitomääräyksen Euran seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle
1.1. – 31.7.2021.
3. Työntekijät ovat valinneet strategiatyöryhmään Marita Pihlajamäen.
4. Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset: 24.3.2021, 28.4.2021 ja 26.5.2021.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 3.3.2021.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 2/2021
17.2.2021
Tark.________ ________
Sivu 18
________________________________________________________________________________
44 §
MIKKO KIVIRANNAN ASIAT
Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta toi terveiset veteraanineuvoston kokouksesta. Seurakunnan
edustajina veteraanineuvostossa ovat olleet Mikko Kiviranta ja Timo Hämäläinen. Seurakunnan
edustajien valinta veteraanineuvostoon tuodaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Mikko Kiviranta ehdotti työryhmän perustamista miettimään Euran pappilan tulevaa käyttöä.
Todettiin, että asia otetaan esille seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
--------45 §
TEEMU ISOTALON ASIA
Kirkkoneuvoston jäsen Teemu Isotalo tiedusteli työntekijöiden työn riittävyydestä korona-aikana.
Todettiin, että tietyiltä osin työmäärä on vähentynyt, mutta työntekijöitä on kehotettu ylläpitämään ja
kehittämään omaa ammattiosaamistaan.
------

46 §
KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN JÄSENTEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2022
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen,
kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen kirkkoherran, talouspäällikön ja hautaustoimen
työnjohtajan lisäksi kuusi-seitsemän muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto valitsee kiinteistö-, metsä ja hautausmaatoimen vastuuryhmän
toimikaudekseen 2021 – 2022 kirkkoherran, talouspäällikön ja hautaustoimen
työjohtajan lisäksi kuusi-seitsemän muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla
kirkkoneuvoston jäsen.

Päätös

Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmään toimikaudeksi 2021 – 2022
valittiin kirkkoherran, talouspäällikön ja hautaustoimen työnjohtajan lisäksi
yksimielisesti seuraavat jäsenet:
Isotalo Teemu (kirkkoneuvoston jäsen)
Kiviranta Mikko (kirkkoneuvoston jäsen)
Kreula Jaakko
Nurmi Ari (kirkkoneuvoston jäsen)
Nurminen Timo (kirkkoneuvoston jäsen)
Vihervuori Leena (kirkkoneuvoston jäsen).

---------
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47 §
ALOITE JUMALANPALVELUSYHTEISTYÖSTÄ
Euran seurakunnalle on jätetty aloite uudesta yhteistyön tavasta vanhan käsikirjan
jumalanpalvelusten toteuttamiseksi. Kyseinen aloite liitteenä. Tämä aloite uudesta yhteistyön tavasta
on tuotu jo viime keväänä ehdotuksena kirkkoherralle, joka toimii yhteyshenkilönä eri järjestöihin ja
joka vastaa jumalanpalvelussuunnittelusta. Aloite ei ole ollut eikä se edelleenkään ole seurakunnan
osalta kannattava tai mahdollinenkaan yhteistyön muoto. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa edellyttää
tiettyjen rajojen noudattamista. Nämä rajat ovat yhteisiä kaikille seurakunnille.
Ehdotus

Kirkkoherra:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja toteaa, että se ei anna aihetta
toimiin.

Päätös
--------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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48 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
----------

49 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.
---------

