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PAIKKA
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SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Juhola Seppo, puheenjohtaja
Koivunen Simo
Haavisto Markku
Hinkkanen Pirkko
Isotalo Teemu
Jussila Marja-Liisa, varajäsen
Järstä Antti
Kiviranta Mikko
Nuoranne Päivi, varajäsen
Nurmi Ari
Nurmi Sirkka
Nurminen Nelli
Nurminen Timo
Paavilainen Hannu
Peltonen-Rekola Virva
Perttu Armi
Sillanpää Hille
Tammisto Mari
Toivonen Kari
Tuppurainen Pirkko
Vihervuori Leena
Wikström Virpi

POISSA

Lamminaho Olli
Nurmi Virpi
Vuorinen Henri

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Tolvanen Sami, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä
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ALLEKIRJOITUKSET
puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Seppo Juhola

Outi Töykkälä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Eurassa 5.3.2021

Pirkko Hinkkanen

Teemu Isotalo

PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Taloustoimistossa 8.3. – 7.4.2021
kirkkoherra

Sami Tolvanen

Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
viikkoa ennen kokousta, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa
5.3.2021
Sami Tolvanen, kirkkoherra
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Pöytäkirjan
nähtävillä pito
Seurakunnan taloustoimistossa 8.3.2021 – 7.4.2021 klo 9-14
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Kirkkoherra Sami Tolvanen piti alkuhartauden.
16 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus

Puheenjohtaja julistaa kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi.

Päätös
---------

Puheenjohtaja julisti kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi.

17 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta, 19.2.2021,
sekä pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta kirkkojärjestyksen 8 luvun
5 §:n mukaisesti.
Kokouskutsu on julkaistu Alasatakunta -lehdessä ennen kokousta, 25.2.2021.
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.

----------

18 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan perjantaina 5.3.2021 taloustoimiston aukioloaikana.
Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Hinkkanen ja Teemu Isotalo.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

19 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

29.4.2020
24.6.2020
20.1.2021

71 §
26 §
14 §

20 §
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.

Kv
päätös § 26 Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
KN 20.1.2021/14 §
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 9.12.2020 § 430 päättänyt vahvistaa Euran
seurakunnan kirkkovaltuuston 24.6.2020 § 26 tekemän päätöksen uurna- ja muistolehtoalueen
perustamisesta Harjunummen hautausmaalle sekä hautausmaan II-osaston käyttösuunnitelman muutoksen.
Ehdotus

Kn
päätös

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kn
ehdotus

Päätös
---------

Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi Turun arkkihiippakunnan tuomikapitulin päätös
vahvistaa uurna- ja muistolehtoalueen perustaminen Harjunummen hautausmaalle sekä
hautausmaan II-osaston käyttösuunnitelman muutos.
Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
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Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

29.4.2020
24.6.2020
20.1.2021

72 §
27 §
15 §

21 §
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.

Kv
päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

KN 20.1.2021/15 §
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 9.12.2020 § 428 päättänyt vahvistaa Euran
seurakunnan kirkkovaltuuston 24.6.2020 § 27 tekemän päätöksen muistolehtoalueen perustamisesta
Kiukaisten kirkonviereiselle hautausmaalle sekä hautausmaan käyttösuunnitelman muutoksen.
Ehdotus

Kn
päätös

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kn
ehdotus

Päätös
---------

Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
päätös vahvistaa muistolehtoalueen perustaminen Kiukaisten kirkonviereiselle hautausmaalle
sekä hautausmaan käyttösuunnitelman muutos.
Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
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Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

29.4.2020
24.6.2020
20.1.2021

73 §
28 §
16 §

22 §
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.

Kv
päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

KN 20.1.2021/16 §
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 9.12.2020 § 429 päättänyt vahvistaa Euran
seurakunnan kirkkovaltuuston 24.6.2020 § 28 tekemän päätöksen perustaa uurna- ja muistolehtoalueen
Honkilahden kirkonviereiselle hautausmaalle sekä hautausmaan käyttösuunnitelman muutoksen.
Ehdotus

Kn
päätös

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kn
ehdotus

Päätös
---------

Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
päätös vahvistaa uurna- ja muistolehtoalueen perustaminen Honkilahden kirkonviereiselle
hautausmaalle sekä hautausmaan käyttösuunnitelman muutos.
Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
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Kirkkoneuvosto

17.2.2021

27 §

23 §
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. Hakijat on haastateltu kirkkoneuvoston
valitseman työryhmän toimesta 18.1., liitteenä muistio.
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

Kn
päätös
Kn
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.

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se suorittaa kappalaisen vaalin ja pyytää valitulle
virkamääräystä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta. Neuvosto esittää
haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti virkaan Menni Heikkistä.
LIITTEET 1-3

Käydyn keskustelun aikana valtuutettu Virva Peltonen-Rekola ehdotti, että Samuel Mäkinen valitaan
kappalaisen virkaan. Virpi Wikström kannatti Virva Peltonen-Rekolan ehdotusta. Valtuutettu Mikko
Kiviranta ehdotti, että kappalaisen virkaan valitaan Heidi Laine.
Koska oli saatu kirkkoneuvoston ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että
järjestetään suljettu lippuäänestys. Käytiin keskustelu, ja todettiin, että valtuutetut voivat äänestää ketä
tahansa neljästä hakijasta.
Äänestyksen jälkeen kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi klo 18.48 – 18.52.
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Ääntenlaskun jälkeen puheenjohtaja luki äänestyksen tuloksen:
ääniä annettiin 22
Heidi Laine
8 ääntä
Menni Heikkinen
7 ääntä
Samuel Mäkinen
7 ääntä
Päätös

---------

Äänestyksen perusteella kirkkovaltuusto päätti valita kappalaisen virkaan Heidi Laineen.
Kirkkovaltuusto pyytää Heidi Laineelle virkamääräystä Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulilta.
Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.
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Kirkkoneuvosto

17.2.2021

28 §

24 §
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.
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

Kn
päätös
Kn
ehdotus

Päätös
---------

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

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustoa hyväksymään Porin keskusrekisteriin liittymisen ja
tähän liittyvän sopimuksen. LIITE 4
Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto

17.2.2021

30 §

25 §
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.
Kn
päätös
Kn
ehdotus

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

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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26 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus

Kirkkovaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Kirkkoherra kertoi, että koronan vuoksi voimassa olevat kokoontumisrajoitukset eivät koske
seurakunnan lakisääteisiä luottamuselimiä. Kirkkolain muutos, joka mahdollistaa sähköiset
kokoukset myös kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston osalta hyväksyttäneen jo maaliskuussa.
2. Talouspäällikkö kertoi, että Euran seurakuntakeskuksen pienessä salissa on vesivahinko.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.

27 §
ALOITTEET JA TIEDUSTELUT
Valtuutettu Antti Järstä toivoi, että jumalanpalvelusten striimauksen äänentoistoon kiinnitettäisiin enemmän
huomiota.
--------
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28 §
VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
----------

29 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.
---------

