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Auran seurakunnalla kolme kuukautta aikaa antaa lisäselvitys  

Auran seurakuntaan tehtiin vuonna 2017 ylimääräinen piispantarkastus. Piispantarkas-

tusraportissa 28.12.2017 piispa Kaarlo Kalliala edellytti, että Auran seurakunnan tuli 

31.3.2018 mennessä antaa selvitys tuomiokapitulille siitä, miten se toteuttaa raportin 

vaatimat toimenpiteet. Raportissa piispa myös totesi, että merkittävimmin Auran seu-

rakunnan ongelmalliseen toimintakulttuuriin vaikuttaisi kirkkoherran hakeutuminen 

muihin tehtäviin tai seurakuntarakenteen muutos.   

Auran seurakunta lähetti tuomiokapitulille raportin 22.3.2018, jossa kirkkovaltuuston 

päätöksenä esitettiin, että Auran seurakunnan kirkkoneuvosto erottaa kirkkoherra 

Torsten Sandbergin (ent. Torsti Äärelä), ja pyysi asiaan tuomiokapitulin vahvistusta. 

Tuomiokapituli käsitteli seurakunnan esitystä istunnossaan 9.5.2018, jolloin se totesi, 

että seurakunnan kirkkoneuvoston ja -valtuuston päätös oli syntynyt virheellisesti. 

Kirkkolain (6 luku 59 § 2) mukaan seurakunnan papinviran haltijan irtisanomisesta 

päättää tuomiokapituli eikä seurakunnan neuvosto tai valtuusto. Esityksessä ei myös-

kään otettu lainkaan kantaa piispan edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Kun selvitys ei siis ollut lainmukainen eikä riittävä, asia palautettiin seurakunnalle uu-

delleen valmisteltavaksi. Auran seurakunnan kirkkovaltuusto antoi tuomiokapitulille 

uuden selvityksen 29.8.2018. Selvitys kuvasi niitä toimenpiteet, joilla seurakunta vuo-

den 2018 aikana pyrkii vahvistamaan hyvää hallintoa ja luottamusta. Valtuusto ei enää 

esittänyt kirkkoherran erottamista eikä puuttunut hänen toimintaansa. Se ei liioin otta-

nut kantaa seurakunnan rakenteeseen.   

Tuomiokapituli käsitteli Auran seurakunnan selvitystä istunnossaan 21.11.2018. Seu-

rakunnan selvityksestä käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Tuomiokapitulin 

päätöksessä todetaan, ettei ohjelman laatiminen hyvän hallinnon ja luottamuksen edis-

tämiseksi vielä saa aikaan muutosta. Toiminnan tulee muuttua. Selvitys on sikäli puut-

teellinen, ettei siinä oteta lainkaan kantaa kirkkoherran toimintaan, joka piispantarkas-

tusraportissa nousi voimakkaasti esiin ja jonka perusteella seurakunnan kirkkovaltuus-

to halusi kirkkoherran erottaa.  



Tuomiokapituli edellyttää, että Auran seurakunnan kirkkoneuvosto antaa 28.2.2019 

mennessä selvityksen siitä, miten hyvän hallinnon ja luottamuksen edistämisen ohjel-

man toimenpiteet ovat edenneet ja arvioi niiden vaikutusta ylimääräisessä piispantar-

kastuksessa esitettyihin velvoitteisiin. Lisäksi kirkkoherra Sandbergia kehotettiin an-

tamaan helmikuun loppuun mennessä selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin hän on ryh-

tynyt oman toimintansa kehittämiseksi.  
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