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50 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus

Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

Päätös
---------

Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

51 §
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 18.3.2021. Kokouksen asialuettelo on lähetetty
myös kirkkovaltuuston jäsenille.
Sähköiset kokoukset mahdollistava laki kirkkolain muuttamisesta (200/2021) on vahvistettu ja on
tullut voimaan 15.3.2021. Kirkkohallituksen täysistunto antoi 16.3.2021 seurakuntien ja
seurakuntayhtymien hallintoa koskevan väliaikaisen määräyksen. Määräyksen mukaan seurakunnan
tai seurakuntayhtymän toimielimen kokouksia voidaan 1.3. todetuissa poikkeusoloissa pitää
sähköisesti, vaikka toimielimen työjärjestyksessä, ohjesäännössä tai johtosäännössä olisi määräyksiä
vain varsinaisen, kokouspaikalla pidettävän kokouksen mahdollisuudesta.
Määräaikainen päätös tulee voimaan 17.3.2021, ja se on voimassa niin kauan kuin poikkeusolot ovat
voimassa, kuitenkin enintään elokuun loppuun 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.

---------

52 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 29.3.2021 taloustoimiston aukioloaikana.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Nurminen ja Armi Perttu.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Armi Perttu ja Mari Tammisto
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

----------
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53 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn talouspäällikön jakama lisälista: 67 § Kuluvan vuoden talousarvion
toteutuminen, ja §:ään 64 lisäys: Lapsi- ja perhetyön kokousmuistio 1.3.2021, liite 14.

-----------
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54 §
VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS
Euran seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös on esityslistan liitteenä. LIITE 1. Tilinpäätös sisältää
toimintakertomukset, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja
tilinpäätösmerkinnät sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot. 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 2020 liitteen
mukaisena, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. LIITE 1
Vuoden 2020 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan
- toimintakate on -1 739 585,56 euroa
- vuosikate on 508 378,12 euroa
- poistot ovat -195 372,24 euroa
- tilikauden tulos on 313 005,88 euroa
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät:
1. Tilikauden positiivisesta tuloksesta siirretään 200 000 euroa Hinnerjoen
kirkon peruskorjauksen investointivaraukseen.
2. Euran seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen tehty 261 000 euron investointivaraus
puretaan tuloslaskelmaan ja siitä muodostetaan taseeseen poistoero.
2. Euran 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. Euran 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 131 752,54 euroa.
Tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille, jossa
se lisää seurakunnan vapaata omaa pääomaa 131 752,54 eurolla.
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Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2020 jätetään tilintarkastuksen
jälkeen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen liittyen
Euran seurakunnan tilikauden 1.1. – 31.12.2020 tilintarkastukseen. LIITE 2
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö allekirjoittavat
vahvistusilmoituskirjeen.
Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2021
24.3.2021
Tark.________ ________
Sivu 7
________________________________________________________________________________
55 §
HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS
Hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätös on esityslistan liitteenä. LIITE 3. Tilinpäätös sisältää
toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätösmerkinnät.
Tilinpäätös on 15 695,67 euroa ylijäämäinen.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020
liitteen mukaisena, ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. LIITE 3
Tilikauden ylijäämä 15 695,67 euroa siirretään edellisten vuosien tilikauden yli/alijäämätilille.
Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2020 jätetään tilintarkastuksen
jälkeen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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56 §
ERON MYÖNTÄMINEN VASTUURYHMÄN JÄSENYYDESTÄ
Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmään valittu Jari Seppälä oli viime kaudella ilmoittanut, että hän ei ole
enää käytettävissä lapsi- ja perhetyön vastuuryhmään jäseniä valittaessa.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto myöntää Jari Seppälälle eron lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän
jäsenyydestä, ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen.

Päätös

Kirkkoneuvosto myönsi Jari Seppälälle eron lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän
jäsenyydestä.
Uudeksi jäseneksi valittiin Sini Suominen.

---------
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Kirkkoneuvosto

17.2.2021

41 §

57 §
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.

Kn
päätös § 41
17.2.2021 Kirkkoneuvosto päätti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen.
KN 24.3.2021/57 §
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

Lapsiasiahenkilöiksi toimikaudeksi 2021 – 2022 valittiin Riikka Rantanen, Johanna
Aalto ja Juho Helin.

----------
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58 §
MÄÄRÄALOJEN MYYMINEN EURAN KUNNALLE PAPPILA -TILASTA
Vuonna 2009 hyväksytyssä Euran Sorkkisten alueen asemakaava ja asemakaavan muutos
asemakaavassa on varauduttu Pysäkintien, Sorkkistentien ja Miekkatien risteysalueen
uudelleenjärjestelyihin siten, että raskaanliikenteen siirtymistä Harjavallantieltä Pysäkintielle
joustavoitettaisiin ja samalla lisättäisiin liikenneturvallisuutta. Kunta on todennut, että Pintos Oy:n
toiveesta tehdyn asemakaavan toteuttaminen on nyt ajankohtaista, kun yhtiö suunnittelee merkittäviä
logistisia muutoksia toimipaikkojensa välille ja investointeja, joilla toteutuessaan on kasvava
merkitys raskaanliikenteen määrälle.
Pysäkintien varteen on vuonna 2019 hyväksytty asemakaavamuutos, jolla tien varteen on varattu
kevyen liikenteen väylä. Molempien hankkeiden tarkoituksena on turvata kasvavan raskaanliikenteen
toimivuus ja samalla lisätä liikenneturvallisuutta.
Jotta risteysalueen rakentaminen kaavan mukaiseksi on tehtävissä, Euran kunnan tulee hankkia osa
Euran seurakunnan omistamasta Pappila -nimisestä tilasta. Risteysalueen järjestelyjä varten kunnan
tulee hankkia tai lunastaa Pappilan puistosta noin 4 304 m²:n ja 1 807 m²:n määräalat. Niiden
kokonaispinta-ala jää alle 20 prosentin Pappilan kaava-alueen tontista, minkä vuoksi maa-alueet
olisivat lunastettavissa ilman korvausta yhdyskunnan tarpeisiin.
Kunnan kanssa on neuvoteltu maa-alueen omistusjärjestelyistä, ja on päädytty siihen, että kunta
hankkii määräalat omistukseensa hyvissä ajoin ennen rakentamista ja yksityiskohtaista suunnittelua
yhden euron neliöhintaan. Samassa yhteydessä on sovittu, että kunta hankkii myös Pysäkintien
varresta olevan kapean määräalan tulevaa kevyen liikenteen väylää varten. Pysäkintien varresta
hankittavan määräalan pinta-ala on n. 458 m2.
Euran kunnanhallitus on kokouksessaan 1.3.2021 § 69 tehnyt päätöksen, että Euran kunta ostaa
Euran seurakunnalta Pappila -nimisestä tilasta (50-419-1-5) kolme liitteenä olevaan karttaan
merkittyä määräalaa, joiden kokonaispinta-ala on noin 6 569 m², 6 569 euron kauppahintaan.
LIITE 4
Päätös seurakunnan kiinteän omaisuuden myymisestä on tehtävä kirkkovaltuustossa
määräenemmistöllä ja alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. (KL 9:3, KL 14:4)
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kolmen liitteenä olevaan
karttaan merkityn määräalan myymisen Euran kunnalle Pappila -nimisestä tilasta (50419-1-5) risteysalueen rakentamiseksi, myyntihinta 1 €/m². Määräalojen kokonaispintaala on noin 6 569 m². Ostaja maksaa lohkomiskulut.
Tämä kiinteistökauppa saatetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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59 §
EURAN PAPPILAN PELTOJEN VUOKRASOPIMUS
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.11.2020 § 202 vuokrata Euran pappilan pellot Oskari
Helkkulalle 2021 – 2025. Jos Euran kunnan ja seurakunnan välinen kauppa pappilan peltojen osalta
toteutuu, viljeltävä peltoalue kutistuu merkittävästi. Tässä kohtaa ei ole kuitenkaan varmaa tietoa,
milloin hanke lähtee käyntiin.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Seurakunnan ja Oskari Helkkulan väliseen peltovuokrasopimukseen kirjataan, että
Helkkula maksaa pappilan pelloista 370,37 €/ha niin kauan kuin viljeltävänä on
tarjousten jättöhetkellä ilmoitettu peltoala. Tiealueen rakentaminen on pellon vuokraaikana vuokralaisen sallittava. Rakentamishankkeesta on kirjallisesti ilmoitettava
helmikuun 1. päivään mennessä kyseisen vuoden kasvukaudelle. Vuokralaisella on
mahdollisuus purkaa vuokrasopimus rakennushankkeen johdosta.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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60 §
VESIVAHINKO EURAN SEURAKUNTAKESKUKSESSA
Euran seurakuntakeskuksessa tapahtui vesivahinko 21.2. Syynä oli kahden kattokaivon jäätyminen ja
sitä kautta sadevesiviemärin putkirikko. Putkirikko johtui sulanapitokaapelin laiteviasta.
Sähköasentajan mittausten mukaan kyseisiin kahteen kattokaivoon tulevat sähkösyötöt ovat
toimintakuntoisia.
Vesivahingon seurauksena pienen salin koko katto ja lattia kastuivat. Ulkoseinän tiilimuurausten
väliin oli mennyt vettä. Ison salin parkettia kastui vähän. Tällä hetkellä pienen salin sisäkaton
laudoitus ja sen päällä oleva kipsilevy sekä villaeristeet on purettu. Myös parketti ja pieni osa ison
salin parkettia on purettu. Purkamistyöt on tehnyt RTI Rakennus Oy. Kosteuskartoituksen teki
Tehokuivaus. Kohteessa on koneellinen kuivaus.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi tapahtuneen vahingon, ja hyväksyy tehdyt
purkamistoimenpiteet.
Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää miten kohteen korjauksessa edetään.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. Päätettiin, että Toni Tupala tekee
korjaussuunnitelmat.

----------
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61 §
SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA VETERAANINEUVOSTOON
Euran kunnalla on veteraanineuvosto, jossa Euran seurakuntaa ovat edustaneet viranhaltijoista Timo
Hämäläinen ja luottamushenkilöistä Mikko Kiviranta. Timo Hämäläinen jää eläkkeelle 1.4.2021
lähtien. Mikko Kiviranta toi kirkkoneuvoston viime kokouksessa esille, että veteraanineuvostoon
valitaan uudet seurakunnan edustajat.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto valitsee Euran seurakunnan kaksi edustajaa Euran kunnan
veteraanineuvostoon.

Päätös
---------

Päätettiin siirtää asia seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

62 §
EURAN PAPPILAN TULEVA KÄYTTÖ
Euran pappilan asuntopuolella ei ole enää vuokralaista. Myös toisen päädyn arkistotilojen materiaali
on pitkälti siirretty Euran seurakuntakeskukseen. Lapsityöllä kuin myös diakoniatyöllä on ideoita
järjestää keväällä pappilan puistossa perheiden pyhiinvaelluspolku, Yhteisvastuupolku jne.
Verotulojen laskiessa on syytä miettiä, onko seurakunnalla taloudellisesti varaa pitää Euran pappila
itsellään ja onko siihen toiminnallisesti tarvetta.
Ehdotus

Talouspäällikkö.
Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän, joka miettii Euran pappilan tulevaa käyttöä, ja
nimeää työryhmään jäsenet.

Päätös

Kirkkoneuvosto perusti työryhmän miettimään Euran pappilan tulevaa käyttöä.
Työryhmään nimettiin kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän jäsenet.
Näiden lisäksi työntekijät valitsevat edustajansa kultakin työalalta kiinnostuksen
mukaan.

----------
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63 §
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN
Euran seurakunnalla on ollut 10 vuoden metsästysvuokrasopimus Hinnerjoen Metsästysseura
Saloveikot ry:n kanssa tiloilla Perkko (50-410-3-72), Rivanmaa (50-410-9-1), Pappila (50-403-44-1)
ja Pappila 50-424-13-1). Sopimus on päättynyt. Hinnerjoen Metsästysseura Saloveikot ry esittää
metsästysvuokrasopimuksen jatkamista toistaiseksi voimassa olevana, 6 kuukauden irtisanomisajalla.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä metsästysvuokrasopimuksen uusimisen Hinnerjoen
Metsästysseura Saloveikot ry:n kanssa 1.4.2021 lähtien toistaiseksi voimassa olevana, 6
kuukauden irtisanomisajalla. Vuokralainen ei saa siirtää eikä vuokrata
metsästysoikeutta kolmannelle. Metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2021
24.3.2021
Tark.________ ________
Sivu 15
________________________________________________________________________________
64 §
TIEDOKSI PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat pöytäkirjat ja muistiot:
- Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja 1/2021 3.3.2021 LIITE 5
- Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja 1/2021 18.2.2021 LIITE 6
- Kiukaisten kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja 1/2021 19.2.2021 LIITE 7
- Panelian kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja 1/2021 5.3.2021 LIITE 8
- Musiikin vastuuryhmän muistio 4.3.2021 LIITE 9
- Lähetystyön vastuuryhmän muistio 1/2021 5.3.2021 LIITE 10
- Diakoniatyön vastuuryhmän muistio 1/2021 4.3.2021 LIITE 11
- IT-alueen johtokunnan pöytäkirja 1/2021 11.2.2021 LIITE 12
- Kasvatustyön vastuuryhmän muistio 5.2.2021 LIITE 13
- Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän muistio 1.3.2021 LIITE 14

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

65 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 50 - 62 ajalta 1. – 28.2.2021
2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 22 – 26 ajalta 1. – 28.2.2021

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

66 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset: 28.4.2021 ja 26.5.2021.

Päätös

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Lisäksi merkittiin tietoon saatetuksi:
2. Kirkkoherra kertoi koronan vaikutuksista seurakunnan toimintaan.

----------

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2021
24.3.2021
Tark.________ ________
Sivu 16
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67 §
KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla 28.2.2021 asti ja vertailu
edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointien toteutuma ja rahoituslaskelman
toteutuma. LIITE 15
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 28.2.2021 asti.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 13,4 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen
mukaan olisi kahden kuukauden aikana 16,7. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on
13,4 %. Kausi- ja kesätyöntekijöiden henkilöstökulut tulevina kuukausina ja
kesäkuussa maksettavat lomarahat lisäävät myöhemmin kuukausittaisia menoja.
Vuosikatteen toteutuma on 146 %. Kirkollisveroja on tullut 2,7 % enemmän kuin
vuonna 2020. Tilikauden tulos on kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä,
ylijäämää 118 359 euroa.

Päätös
--------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 3/2021
24.3.2021
Tark.________ ________
Sivu 17
________________________________________________________________________________
68 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
--------

69 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.
--------

