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93 §
KOKOUKSEN AVAUS
Ehdotus

Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

Päätös
---------

Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi.

94 §
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 15.5.2020. Kokouksen asialuettelo on lähetetty
myös kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkohallitus on antanut väliaikaisen määräyksen seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallinnon
järjestämisestä poikkeusoloissa. Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa
todennut 16.3.2020, että maassa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen aiheuttaman epidemian
vuoksi. Valmiuslaki on tämän vuoksi otettu käyttöön. Kirkkohallitus voi valmiuslakia sovellettaessa
antaa tilapäisiä määräyksiä seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta.
Nyt annetun väliaikaisen määräyksen 2 §:ssä on mahdollistettu seurakunnan ja seurakuntayhtymän
toimielinten sekä kirkkolain kirkkohallituksen toimielinten sähköiset kokoukset. Kokouksen
toteuttaminen sähköisesti edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
näkö- ja ääniyhteydessä.
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.

---------95 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 1.6.2020 taloustoimiston aukioloaikana.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mari Tammisto ja Pirkko Tuppurainen.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Armi Perttu ja Leena Vihervuori.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

----------
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96 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn jaettu lisälista, jossa § 100 Seurakunnan tilojen käyttö kesän aikana, on
korjattuna sekä § 108 Euran seurakunnan tilojen osallistujarajat, § 109 Piispanvaalin
valitsijoiden valinta, § 110 Luottotappioesitys, § 111 Suostumus Hinnerjoen rantaalueiden hanketoimille.

-----------
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97 §
KRIISIAVUSTUSANOMUS YSTÄVYYSSEURAKUNNALTA
Euran seurakunta on järjestänyt kesäisin yhden rippikoululeirin Saarenmaalle
ystävyysseurakuntamme Pühan leirikeskukseen. Rippikoulu on osaltaan ystävyysseurakuntamme
tukemista. Tänä vuonna leiri on täytynyt perua. Leirikeskus tarjoaa Pühan seurakunnalle merkittävän
tulonlähteen, joka nyt on poissa. Liitteenä kirkkoherra Anti Toplaanin avustushakemus sekä
taustatietoa antava Antin haastattelu Saarenmaan tilanteesta. LIITE 1
Ehdotus

Kirkkoherra:
Esitän, että neuvosto hyväksyy kriisiavustusanomuksen ja päättää summan, jolla
tuemme Pühan seurakuntaa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti kriisiavustusanomuksen, ja päätti tukea Pühan
seurakuntaa 3000 eurolla.

----------

98 §
JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ 2020
Koronakriisi muutti suuresti jumalanpalvelussuunnitelmaa. Kesän osalta toiminta saa jälleen avautua
ja uusi suunnitelma täytyy hyväksyä. Kokouskutsun lähettämishetkellä tarkemmat ohjeet
jumalanpalvelusten toteuttamisesta ja kolehtikohteista eivät ole saapuneet. Ne on kuitenkin luvattu
mahdollisimman pian. Niinpä jumalanpalvelussuunnitelma ja kolehtisuunnitelma jaetaan vasta
kokouksessa. Seurakuntia on muistutettu, että tautitilanne voi muuttua kesän aikana. Tästä johtuen
nopeat muutokset jumalanpalvelussuunnitelmaan ovat mahdollisia.
Ehdotus

Kirkkoherra:
Esitän, että neuvosto hyväksyy jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman kesälle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma
kesälle 2020 on pöytäkirjan liitteenä.

----------
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99 §
RIPPIKOULUSUUNNITELMAN PÄIVITYS KESÄLLE 2020
Rippikoulusuunnitelma vaatii päivityksen kesän 2020 osalta. Suunnitelma jaetaan kokouksessa.
Suunnitelma sisältää ehdotuksen ruokamaksusta.
Ehdotus

Kirkkoherra:
Esitän, että neuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman kesälle 2020 ja hyväksyy
esitetyn ruokamaksun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. Rippikoulusuunnitelma kesälle 2020 on
pöytäkirjan liitteenä.

----------

100 §
SEURAKUNNAN TILOJEN KÄYTTÖ KESÄN AIKANA
Seurakunnan tilojen on ollut pakko olla kiinni toukokuun loppuun. Tämä on tarkoittanut, ettei tiloja
ole ollut mahdollista käyttää tai vuokrata. Kesän alusta toiminta saa piispojen päätöksellä palata
kirkkoihin, mutta muiden tilojen käyttö odottaa viranomaisten ja kirkon ohjeita. Mikäli tiloista ei
saada tarkentavia ohjeita, niin esitän neuvostolle, että kirkkomme/salimme ovat käytettävissä ja
vuokrattavissa (kirkkoon kuulumattomia ajatellen) toimituksiin, mutta mikään tilamme ei ole
käytettävissä tai vuokrattavissa juhla- tai muistotilaisuuksiin. Ainoa poikkeus olisi Mannilan
kesäkoti, johon on varattu mm. kehitysvammaisten rippikoulu. Mannilakin olisi käytettävissä vain
näiden jo tehtyjen varausten osalta. Kirkkojen ja salien vuokraamisella mahdollistamme toimitukset
kaikille halukkaille. Juhla- ja muistotilaisuuksien poisjääminen on osa varovaista toiminnan
avaamista, johon seurakuntia on kehotettu. Päätöstä arvioidaan uusien ohjeiden myötä.
Ehdotus

Kirkkoherra:
Esitän neuvostolle, että
1) kirkkomme ja salimme ovat käytettävissä ja vuokrattavissa toimituksiin
2) tilamme eivät ole käytettävissä tai vuokrattavissa juhla- tai muistotilaisuuksia varten,
poikkeuksena jo tehdyt varaukset Mannilan kesäkotiin.
3) päätöstä arvioidaan uusien ohjeiden myötä

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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101 §
KOLEHTITILIN LOPETTAMINEN
Euran seurakunnalla on Nordea pankissa kolehtitili F123 2161 1800 1271 84. Kolehtitilille tilitettiin
aikaisemmin esim. kirkoissa kerätyt kolehdit. Tällä hetkellä kun Euran kunnassa ei ole Nordean
konttoria, kolehdit viedään Euran Osuuspankkiin. Kolehtitilin saldo 8.5.2020 on 393,27. Erillinen
kolehtitili on tarpeeton. Lisäksi Kirkon Palvelukeskus suosittaa, että seurakunnilla olisi
mahdollisimman vähän pankkitilejä.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että Nordeassa oleva Euran seurakunnan kolehtitili FI23 2161
1271 84 lopetetaan, ja sillä olevat varat siirretään Nordeassa olevalle Euran
seurakunnan tilille FI61 2161 1800 1200 98.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

102 §
EURAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA NRO 1/2020
Euran kirkkopiirin piirineuvoston 14.2.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2020 on esityslistan
liitteenä. Kokous pidettiin Kauttuan seurakuntakodilla. LIITE 2
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Euran kirkkopiirin piirineuvoston 14.2.2020 pidetyn
kokouksen pöytäkirja nro 1/2020.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

103 §
IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA NRO 1/2020
IT-alueen johtokunnan 13.2.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2020 on esityslistan liitteenä.
Kokous pidettiin verkkokokouksena. LIITE 3
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan IT-alueen johtokunnan 13.2.2020 pidetyn
kokouksen pöytäkirja nro 1/2020.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
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104 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN KATSAUS EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN
PERUSKORJAUKSEEN 15.5.2020
Euran seurakuntakeskuksen peruskorjauksen työt ovat aikataulussa. 23.4.2020 mennessä
laskutettujen lisätöiden (73.975,93 € tark. summa) jälkeen 15.5.2020 mennessä on laskutettu
seuraavat lisätyöt:
- B-osan pohjaviemäreiden lisäasennukset 927,10
- Putkimuutoksia/lisäyksiä 2171,24
- Äänenvaimentimet 1344,16
- B-osan katon eristevillojen ja höyrynsulkumuovin poisto ja uuden asennus sekä seinien
levyjen poisto ja EK-levyjen asennus 7041,91
- Kanavanuohoukset 11182,48
- Lisäeristykset ja eristekorjaukset 3328,78
- Kellarin seinien ja lattian maalaus ja kaapin purku 2008,18
23.4.2020 jälkeen laskutettu lisätöitä 28.003,85. Lisätyöt 15.5.2020 mennessä yhteensä 101.979,78.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talouspäällikön katsaus Euran
seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

105 §
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 4
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.

Päätös
-----------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi, ja saatetaan se edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
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106 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.
1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 31 - 45 ajalta 1. – 30.4.2020
2.

Vs. kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
6.3.2020 Muutos kolehtisuunnitelmaan

2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 47 - 75 ajalta 1. – 30.4.2020
Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

107 §
ILMOITUSASIAT
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 24.6.2020.

Päätös
---------

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 6/2020
27.5.2020
Tark.________ ________
Sivu 10
________________________________________________________________________________
108 §
EURAN SEURAKUNNAN TILOJEN OSALLISTUJARAJAT
Kesäkuun alusta alkaen viranomaiset ovat kieltäneet yli 500 hengen tilaisuudet. Seurakunnan
jumalanpalveluksissa ja toimituksissa on kuitenkin huomioitava hygienia, puolentoistametrin
turvaetäisyydet ja jonojen välttäminen.
Seurakunnan on tässä tilanteessa tarpeen asettaa osallistujarajat tiloilleen. Näin mahdollistetaan
tilojen turvallinen käyttö. Kirkkojen kohdalla esitetyissä luvuissa on huomioitu se, että joka toinen
penkkirivi on poissa käytöstä. Kävijöitä ohjeistetaan huolehtimaan turvaväleistä sivuttaissuunnassa.
Paikkojen merkitsemistä harkittiin, mutta se koettiin tarpeettomaksi. Osa vieraista, kun osallistuu
perheensä kanssa, eikä heidän välilleen ole tarkoituksenmukaista tehdä puolentoistametrin väliä.
Seurakunnan asettamat osallistujarajat takaavat osaltaan, etteivät etäisyydet alitu.
Kirkoissa on huomioitava, että kulku parville on ahdasta, aikaa vievää ja vaatii usein kaiteeseen
koskemista. Etenkin poistumiset voisivat aiheuttaa jonoja. Siksi kirkon parville on tärkeä jättää tilaa.
Euran kirkon kohdalla on konsultoitu pelastuslaitosta ja tätä oppia on hyödynnetty muidenkin tilojen
arvioiden osalta.
Euran kirkko: 130 henkeä
Kiukaisten kirkko: 85 henkeä.
Hinnerjoen kirkko: 50 henkeä
Honkilahden kirkko: 40 henkeä
Harjunnummen kappeli: 40 henkeä
Mannilan leirikeskus: 40 henkeä
Kiukaisten seurakuntakodin sali: 50 henkeä
Ehdotus

Kirkkoherra:
Esitän, että neuvosto vahvistaa yllä esitetyt osallistujarajat Euran seurakunnan tiloille
seuraavasti: Euran kirkko 130 henkeä, Kiukaisten kirkko 85 henkeä, Hinnerjoen kirkko
50 henkeä, Honkilahden kirkko 40 henkeä, Harjunnummen kappeli 40 henkeä,
Mannilan leirikeskus 40 henkeä, Kiukaisten seurakuntakoti 50 henkeä.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.
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109 §
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

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.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 6/2020
27.5.2020
Tark.________ ________
Sivu 12
________________________________________________________________________________
110 §
LUOTTOTAPPIOESITYS
Kirkon palvelukeskus toimittaa vuosittain luottotappioehdotukset seurakuntatalouksiin. Ehdotuksella
on kaikki laskurivit, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää laskun eräpäivästä. Kirkkoneuvoston tulee
hyväksyä luottotappioihin siirrettävät laskut, ja ne on ilmoitettava Kipaan 15.6.2020 mennessä.
Luottotappioehdotuksessa on saatavia yhteensä 710,50 euroa.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kirkon palvelukeskuksen tekemän luottotappioehdotuksen.

Päätös
---------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

111 §
SUOSTUMUS HINNERJOEN RANTA-ALUEIDEN HANKETOIMILLE
Asiantuntija Lauri Anttila Pyhäjärvi-instituutti on lähettänyt Euran seurakunnalle sähköpostin, jossa
hän kertoo, että Hinnerjoen kotiseutuyhdistys, nuorisoseura ja VPK ovat hakemassa Leader
Pyhäjärviseudusta hanketta Hinnerjoen jokiuoman ja ranta-alueiden kehittämiseen ja
kunnostamiseen. Hankkeen keskiössä ovat Kirkkokosken ja sen alapuolisen jokiosuuden
kunnostustoimenpiteet. Ranta-alueilla suoritetaan vieraslajien (lähinnä isokierto) torjuntaa ja itse
jokiuomassa umpeenkasvua torjutaan luonnonmukaisella ruoppauksella sekä vesikasvillisuuden
niitolla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan pienimuotoista virtavesikunnostusta, ympäristökasvatusta ja
rakennetaan myllytontille kyläläisiä palveleva levähdyspaikka.
Hankehakemuksen liitteeksi tarvitaan maanomistajan suostumus hankehakemuksen mukaisille
toimille. Euran seurakunnan omistuksessa oleva kiinteistö Pappila (50-403-44-1) kuuluu
hankkeentoimenpidealueeseen ranta-aluekunnostusten eli lähinnä vieraslajien torjunnan sekä
mahdollisesti matalan lehtipuuston maltillisen harvennuksen osalta.
Ehdotus

Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että Euran seurakunta antaa suostumuksensa Hinnerjoen rantaalueiden hanketoimille, jotka koskevat Euran seurakunnan Pappila -kiinteistöä (50-40344-1).

Päätös
----------

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

EURAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto 6/2020
27.5.2020
Tark.________ ________
Sivu 13
________________________________________________________________________________
112 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
--------

113 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.
---------

