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Kirkkoherra Sami Tolvanen piti alkuhartauden.
20 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus

Puheenjohtaja julistaa kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi.

Päätös
---------

Puheenjohtaja julisti kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi.

21 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta, 11.6.2020,
sekä pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta kirkkojärjestyksen 8 luvun
5 §:n mukaisesti.
Kokouskutsu on julkaistu Alasatakunta -lehdessä ennen kokousta, 18.6.2020.
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.

----------

22 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan perjantaina 26.6.2020 taloustoimiston aukioloaikana.
Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hille Sillanpää ja Mari Tammisto.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

23 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto

25.3.2020

40 §

24 §
VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS
Euran seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös on esityslistan liitteenä. LIITE. Tilinpäätös 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 2019 liitteen
mukaisena sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
vuodelta 2019, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. LIITE
Vuoden 2019 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan
- toimintakate on -1 920 326,84 euroa
- vuosikate on 317 397,41 euroa
- poistot ovat -203 088,88 euroa
- tilikauden tulos on 114 308,53 euroa
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät:
1. Tilikauden positiivisesta tuloksesta siirretään 60 000 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 73 055,19 euroa. Tilikauden
ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille, jossa se lisää
seurakunnan vapaata omaa pääomaa 73 055,19 eurolla.
Hautainhoitorahaston vuoden 2019 tilikauden ylijäämä on 9 789,81 euroa.
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Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2019 jätetään tilintarkastuksen jälkeen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen liittyen Euran
seurakunnan tilikauden 1.1. – 31.12.2019 tilintarkastukseen. LIITE
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö allekirjoittavat vahvistusilmoituskirjeen.
Kn
päätös

Esityksen mukaan.

Tilintarkastus on pidetty 27.3.2020.
Kn
ehdotus

Päätös
----------

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Euran seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2019 liitteen 1 mukaisena sekä samalla tilinpäätöksen liitetietona esitetyn
hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2019. LIITE 1
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

25 §
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2019
Euran seurakunnassa on toimitettu tilintarkastus 27.3.2020. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.
Kirkkovaltuustolle osoitetussa tilintarkastuskertomuksessaan tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen
hyväksymistä, sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1.2019 –
31.12.2019.
Ehdotus

Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.
LIITE 2

Päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilintarkastaja JHT, HT Aino Lepistön 27.3.2020
allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019, ja päätti yksimielisesti myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019.

-----------
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Kirkkoneuvosto

29.4.2020

71 §

26 §
UURNA- JA MUISTOLEHTOALUEEN PERUSTAMINEN HARJUNUMMEN
HAUTAUSMAALLE
Tuhkahautausten yleistyessä on asianmukaista perustaa myös Hinnerjoelle uurna- ja muistolehtoalue.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on hautausmaakatselmuksen yhteydessä todennut,
että sopiva alue on Harjunummen hautausmaalla II-osastossa, hautausmaan oikeassa takakulmassa.
Karttaliitteet ja käyttösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. LIITE
Uurna- ja muistolehtoalueelle asennetaan yhteismuistomerkki, johon omaiset voivat hankkia seurakunnalta
nimilaatan, joka kaiverruksen jälkeen kiinnitetään seurakunnan toimesta yhteismuistomerkkiin.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Harjunummen hautausmaan uurna- ja muistolehtoalueen perustamisen
sekä Harjunummen hautausmaan II-osaston käyttösuunnitelman muutoksen.
2. alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kn
päätös
Kn
ehdotus

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Harjunummen hautausmaan uurna- ja muistolehtoalueen perustamisen
sekä Harjunummen hautausmaan II-osaston käyttösuunnitelman muutoksen.
2. alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
LIITE 3

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto

29.4.2020

72 §

27 §
MUISTOLEHTOALUEEN PERUSTAMINEN KIUKAISTEN KIRKONVIEREISELLE
HAUTAUSMAALLE
Kiukaisten kirkonviereisellä hautausmaalla on uurnahauta-alue, mutta ei muistolehtoa. Tuhkahautausten
yleistyessä on tarvetta myös muistolehdolle. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on
kartoittanut eri vaihtoehtoja, joista Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvosto on pitänyt parhaimpana ratkaisuna
muistolehdon sijoittamista Kiukaisten kirkonviereisen hautausmaan laajennusosan osastojen V ja VI väliin
jäävälle alueelle. Karttaliitteet ja käyttösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. LIITE
Muistolehtoalueelle asennetaan yhteismuistomerkki, johon omaiset voivat hankkia seurakunnalta
nimilaatan, joka kaiverruksen jälkeen kiinnitetään seurakunnan toimesta yhteismuistomerkkiin.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Kiukaisten kirkonviereisen hautausmaan muistolehtoalueen perustamisen
sekä Kiukaisten kirkonviereisen hautausmaan käyttösuunnitelman muutoksen tältä
osalta.
2. alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kn
päätös
Kn
ehdotus

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Kiukaisten kirkonviereisen hautausmaan muistolehtoalueen perustamisen
sekä Kiukaisten kirkonviereisen hautausmaan käyttösuunnitelman muutoksen tältä
osalta.
2. alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
LIITE 4

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto

29.4.2020

73 §

28 §
UURNA- JA MUISTOLEHTOALUEEN PERUSTAMINEN HONKILAHDEN
KIRKONVIEREISELLE HAUTAUSMAALLE
Tuhkahautausten yleistyessä on asianmukaista perustaa myös Honkilahdelle uurna- ja muistolehtoalue.
Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on hautausmaakatselmuksen yhteydessä todennut,
että sopiva alue on Honkilahden kirkonviereisen hautausmaalla III-osaston jatkeena. Karttaliitteet ja
käyttösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. LIITE
Uurna- ja muistolehtoalueelle asennetaan yhteismuistomerkki, johon omaiset voivat hankkia seurakunnalta
nimilaatan, joka kaiverruksen jälkeen kiinnitetään seurakunnan toimesta yhteismuistomerkkiin.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Honkilahden kirkonviereisen hautausmaan uurna- ja muistolehtoalueen
perustamisen sekä Honkilahden kirkonviereisen hautausmaan käyttösuunnitelman
muutoksen tältä osalta.
2. alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kn
päätös
Kn
ehdotus

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Honkilahden kirkonviereisen hautausmaan uurna- ja muistolehtoalueen
perustamisen sekä Honkilahden kirkonviereisen hautausmaan käyttösuunnitelman
muutoksen tältä osalta.
2. alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
LIITE 5

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto

27.5.2020

109 §

29 §
PIISPANVAALIN VALITSIJOIDEN VALINTA
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt 13.5.2020 Piispanvaalin toimittamisesta Kaarlo
Kallialan virkasuhteen päättyessä. Ehdokasasettelu on 6.7.-7.9.2020. Mikäli ehdokkaita on asetettu
useampia kuin yksi, tuomiokapituli määrää piispanvaalin ajankohdan, joka on torstai 5.11.2020 kello 13.00.
Istunnossaan 9.11.2020 tuomiokapituli tekee kirkon vaalijärjestyksen 96 ja 96a §:n toimenpiteet ja määrää
tarvittaessa toimitettavaksi uuden vaalin kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Toinen vaalipäivä
on torstai 3.12.2020. Vaalin ajankohta on tuolloinkin kello 13.00.
Piispan vaali toimitetaan arkkihiippakunnassa lääninrovastien koolle kutsumissa kokouksissa. Vaali
tapahtuu suljetuin lipuin. Kukin äänioikeutettu saa äänestää yhtä ehdokkaaksi asetettua pappia (kirkkolaki
23 luku 16 § 1 momentti). Äänioikeutettu, joka ei voi saapua vaalitoimitukseen, saa lähettää taitetun
äänestyslippunsa lääninrovastille suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että
siinä on hänen äänestyslippunsa. Kuori on, jollei sitä kirkon vaalijärjestyksen 94 §:n 3 momentin mukaan
ole jätettävä avaamatta, vaalisalaisuuden säilyttäen avattava äänestyksen alkaessa ja äänestyslippu on sitä
lukematta pantava samaan uurnaan kuin muut äänestysliput (kirkon vaalijärjestys 94 § 2 mom.). Annetut
äänet lasketaan lääninrovastien kokouksissa.
Ennen vaalia seurakunnan on valittava maallikkovalitsijat ja ilmoitettava ne tuomiokapitulille 1.7.
mennessä. Eurassa valitsijoita on väkilukuun suhteutettuna yhteensä 11 kpl. Valitsijoiden nimet,
sähköpostiosoitteet ja postiosoitteet tulevat muiden valitsijoiden tietoon, koska valitsijoilla täytyy olla
mahdollisuus muodostaa valitsijayhdistyksiä. Mikäli tietoja ei haluta antaa on valitsijan ilmoitettava tästä
Turun tuomiokapituliin.
Kirkkolain 23 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet
valitsivat maallikkovalitsijat. Tämä tarkoittaa, että 1) luottamushenkilönä toimiva pappi ei voi osallistua
äänestykseen, vaan hänen tilallaan täytyy olla varajäsen 2) kirkolliskokoukseen valituilla
maallikkoedustajilla ja hiippakuntavaltuustoon valituilla maallikkojäsenillä on jo tuolla perusteella
äänioikeus, joten heitä ei voida valita valitsijoiksi.
Liite: Turun tuomiokapitulin päätös vaalin toimittamisesta
Ehdotus

Kn
päätös
Kn
ehdotus

Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2
momentin 5 ja kirkon vaalijärjestyksen 87 § mukaisen maallikkovalitsijoiden vaalin, jossa
valitaan 11 kpl valitsijoita piispanvaaliin. Kirkkoherra kirjaa ja ilmoittaa vaalin tuloksen
Tuomiokapitulille ja lääninrovastille. Valittujen valitsijoiden nimet, osoitteet ja sähköpostit
ovat kaikkien valitsijoiden tiedossa, ellei valitsija kiellä näiden jakoa Turun tuomiokapituliin.

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2
momentin 5 ja kirkon vaalijärjestyksen 87 § mukaisen maallikkovalitsijoiden vaalin, jossa
valitaan 11 kpl valitsijoita piispanvaaliin. Kirkkoherra kirjaa ja ilmoittaa vaalin tuloksen
Tuomiokapitulille ja lääninrovastille. Valittujen valitsijoiden nimet, osoitteet ja sähköpostit
ovat kaikkien valitsijoiden tiedossa, ellei valitsija kiellä näiden jakoa Turun tuomiokapituliin.
LIITE 6
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Kirkkovaltuutettu Simo Koivunen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todeten, että pappina ei
ole maallikkojäsen. Tilalle tuli tämän pykälän käsittelyn ajaksi varajäsen Arja-Liisa Lamminen.
Päätös

---------

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Euran seurakunnasta seuraavat maallikkovalitsijat
piispan vaaliin:
Mari Tammisto, Virpi Wikström, Armi Perttu, Leena Vihervuori, Teemu Isotalo, Seppo
Juhola, Pirkko Tuppurainen, Antti Järstä, Timo Nurminen, Sirkka Nurmi ja Mikko Kiviranta.
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Kirkkoneuvosto

27.5.2020

105 §

30 §
KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla 30.4.2020 asti ja vertailu edelliseen
vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointien toteutuma ja rahoituslaskelman toteutuma. LIITE
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 30.4.2020 asti.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 25,8 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen
mukaan olisi neljän kuukauden aikana 33,3. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 27,6 %.
Kausi- ja kesätyöntekijöiden henkilöstökulut tulevina kuukausina ja kesäkuussa maksettavat
lomarahat lisäävät myöhemmin kuukausittaisia menoja.
Vuosikatteen toteutuma on 237 %. Kirkollisveroja on tullut 3,1 % vähemmän kuin vuonna
2019. Tilikauden tulos on neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää 213 810
euroa. Loppuvuoden näkymiä synkentää koronapandemian vaikutukset työllisyyteen ja
talouteen.

Kn
päätös

Kn
ehdotus

Päätös
----------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi, ja saatetaan se edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi.

Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 30.4.2020 asti.
LIITE 7
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Lisäksi valtuutetuille jaettiin tuloslaskelman
toteutuma tiliryhmätasolla 31.5.2020 asti.
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31 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus

Kirkkovaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksen tilanne.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.

32 §
ALOITTEET JA TIEDUSTELUT
Kirkkovaltuutettu Virva Peltonen-Rekola tiedusteli, järjestetäänkö koronarajoitusten lievennyttyä esim.
Achrenius-laulutapahtumia Kiukaisten vanhassa pappilassa, ja miten on seurakunnan tilojen käyttö.
Kirkkoherra kertoi, että Achrenius-laulutapahtumia ollaan järjestämässä. Seurakuntatalot eivät vielä kesällä
ole käytössä. Odotetaan, mitä kirkko ohjeistaa.
-------
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33 §
VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
-----------

34 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.
---------

