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§ 113

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään
viisi päivää ennen kokousta.
Kirkkoherran esitys

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kirjattiin läsnäolijat pöytäkirjaan ja todettiin yksimielisesti kokous laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Päivi Vigg ja Annikka
Viitaniemi.
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 26.11.2019 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.11.–11.12.2019 klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Vigg ja Annikka Viitaniemi.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 26.11.2019 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.11.–11.12.2019 klo 9–13.

Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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§ 114

Vuoden 2020 hinnaston tarkistus

Diaarinumero

DSAL/116/02.08.01/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Johtava kanttori on esittänyt tarkistusta hinnastoon siltä osin kuin se koskee
kirkkojen vuokrausta. Joulun ajan maksullisia konsertteja on huomattavasti
enemmän kuin viime vuonna. Maksullisten konserttien tuotto kirjataan
nykyään kiinteistölle, vaikka konserteista koituu seurakunnan musiikkityölle
kustannuksia mm. flyygelin virittämisestä erikseen joka konserttiin.
Johtavan kanttorin esitys onkin, että puolet tuotoista ohjataan jatkossa
musiikkityölle ja puolet kiinteistöön.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa jouluajan maksullisten kirkkokonserttien
vuokria siten, että ne ovat Uskelan ja Halikon kirkon osalta 2.000 euroa ja
muiden kirkkojen osalta 1.000 euroa. Korotetut vuokrat koskevat aikaa
ensimmäisestä adventista tapaninpäivään. Tuotot ohjataan puoliksi
musiikkityön ja kirkkokiinteistön tuloksi.
–––
Käydyn keskustelun perusteella esityksestä poistettiin tuoton jakaminen
puoliksi.
–––

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti tarkistaa jouluajan maksullisten
kirkkokonserttien vuokria siten, että ne ovat Uskelan ja Halikon kirkon osalta
2.000 euroa ja muiden kirkkojen osalta 1.000 euroa. Korotetut vuokrat
koskevat aikaa ensimmäisestä adventista tapaninpäivään.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 115

Salon seurakunnan henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020

Diaarinumero

DSAL/73/01.03.00/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 1, Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma
Liite 2, Koulutussuunnitelma vuodelle 2020
Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa kirkkoneuvoston hyväksymän
kehittämissuunnitelman mukaan. Kehittämissuunnitelman päivitys on käsitelty
yhteistyötoimikunnan sähköpostikokouksena. Eri henkilöstöryhmien
koulutustarpeet vuodelle 2020 on kerätty koulutussuunnitelmaan, joka on
kehittämissuunnitelman yksityiskohtainen liite.
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksessa
määritellään kehittämisellä tarkoitettavan työntekijöille tarjottavaa
suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen
osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien
asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.
Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun kannalta on tärkeää, että seurakunnalla
on yhdenmukainen linja eri koulutusten kustannusten korvausperiaatteista.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää Salon seurakunnan henkilöstön koulutuksiin
osallistumisesta koulutussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erikseen
tehtävien anomusten perusteella. Koulutussuunnitelman ja määrärahojen
puitteissa kirkkoherra ja henkilöstöpäällikkö päättävät koulutussuunnitelman
yksityiskohtaisemmasta toteuttamisesta.
Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy henkilön koulutukseen osallistumisen,
määräytyvät korvaukset kirkkoneuvoston 25.11.2015 § 175 päätöksen
mukaisesti, ellei kirkkoneuvosto erikseen päätä niistä poikkeavista
korvausperusteista.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 116

Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Diaarinumero

DSAL/180/00.01.02/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Julistuksen johtokunta 2.10.2019 § 15
Lähetystyön johtokunnan ja Salon seurakunnan kirkkoneuvoston hyväksymien perusteiden
mukaan: Koskisen lähetysrahastosta voidaan myöntää avustuksia Salon seurakunnan
lähetystyön ajankohtaisiin hankkeisiin ja tarpeisiin lähetystyön johtokunnan vuosittain
laatiman toimintasuunnitelman mukaisesti. Avustuksiin voidaan käyttää sekä pääomaa että
korkotuottoa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.3.2013, että rahaston varoista pääsääntöisesti
käytetään rahaston korkotuottoa ja vain erityisen harkinnan perusteella pääomaa.
Lähetystyön johtokunnan linjaus on ollut, että peruslähetystyön sijasta varoja käytetään
kestoltaan rajallisiin hankkeisiin, joilla tuetaan lähetystilanteessa olevien yhteistyökirkkojen
kristillistä todistusta. Erityisesti kirkkojen ja toimitilojen rakennushankkeet ja remontit ovat
vähemmistökirkolle taloudellinen ponnistus, johon omat voimavarat eivät riitä.
Koskisen rahaston tuottoa on aikaisempina vuosina ollut käytettävissä 4 % pääomasta,
alkuvuodesta 2020 tehdyn päätöksen mukaan jatkossa 2 %. Vuonna 2020 tuottoa on
käytettävissä 10 849 €. Pääoma on 542 483 €.
Koskisen lähetysrahaston varoja tarvitaan vuonna 2020 (ja mahdollisesti lähivuosina) Salon
seurakunnan lähetyskohteiden ajankohtaisten kirkkohankkeiden rahoittamiseen Viron Sauella
ja Venäjän Burjatian Ulan Udessa. Sekä Viron evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva Sauen
Paavalin seurakunta että Inkerin kirkkoon kuuluva Ulan Uden Kristuksen armon seurakunta
ovat syntyneet lähetystyön tuloksena. Nykyiset tilat ovat liian pienet ja epäkäytännölliset
eivätkä mahdollista seurakuntien kasvua. Riittävän rahoituksen kokoaminen/varmistaminen
on edellytys kirkkohankkeiden toteuttamiselle. Kun rakennustyöt edistyvät suunnitellussa
aikataulussa, eivät myöskään kustannukset karkaa käsistä.
Salon seurakunnalla on sopimus Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Burjatiassa Ulan Udessa
tehtävän seurakuntatyön ja kirkkoprojektin tukemisesta. Kirkon perustustyöt aloitettiin
loppukesästä. Sauen seurakunnassa toimivat eläkkeellä olevat nimikkolähetit Anu ja Juha
Väliaho sekä nimikkolähetti Anna Mishina (ELY). Evankelisen Lähetysyhdistyksen kanssa
tehtyyn yhteistyösopimukseen kuuluu myös kirkkohankkeen tukeminen. Rakentaminen on
tarkoitus aloittaa keväällä 2020.
Venäjän Rzhevissä toimiva luterilainen ystävyysseurakunta tekee aktiivisesti tavoittavaa työtä
yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Nyt seurakunnan tavoitteena on saada valmiiksi
oma parakkielementeistä koottu leirikeskus, jonka kustannusarvio on 20 000 euroa.
Leirikeskus palvelee laajemminkin Inkerin kirkon/Moskovan rovastikunnan koulutustarpeita.
Sekä kirkkohankkeita että Rzhevin leirikeskushanketta on tavoitteena tukea myös
vapaaehtoiskannatuksella.
Esitys: Koskisen rahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2020: Avustusta annetaan 1) 20 000€
Sauen seurakunnalle kirkon rakentamiseen. 2) 10 000 € Lähetysyhdistys Kylväjälle Ulan
Uden kirkon rakentamiseen. 3) 3 000 € Inkerin kirkolle Rzhevin leirikeskuksen
rakentamiseen. Avustukset otetaan tuotosta ja loput pääomasta.
Lähetystyön johtava viranhaltija Tarja Laurila esitteli ehdotuksen Koskisen rahaston
toimintasuunnitelmaksi vuonna 2020. Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä hän teki
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käydyn keskustelun pohjalta muutosesityksen nostaa Rzhevin seurakunnan leirikeskuksen
rakentamistuen vuonna 2020 4000 €:oon. Muutosesitys hyväksyttiin.
Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Päätettiin esittää
kirkkoneuvostolle Koskisen rahaston avustusten jakamista seuraavasti: 1) 20 000€ Sauen
seurakunnalle kirkon rakentamiseen. 2) 10 000 € Lähetysyhdistys Kylväjälle Ulan Uden
kirkon rakentamiseen. 3) 4 000 € Inkerin kirkolle Rzhevin leirikeskuksen rakentamiseen.
Avustukset otetaan tuotosta ja loput pääomasta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi julistuksen
johtokunnan esityksen Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelmaksi
vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 117

Sopimus Sauen rakennushankkeen tukemisesta

Diaarinumero

DSAL/179/00.06.01/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 3, Sopimus Sauen seurakunnan kirkon rakennushankkeen tukemisesta
Julistuksen johtokunta 2.10.2019 § 13
Salon seudulla on vuosien varrella avustettu seurakunnan talousarvio- ja rahastotuella sekä
vapaaehtoisella kannatuksella useita nimikkolähettien Anu ja Juha Väliahon työhön liittyneitä
kirkko- ja toimitilahankkeita Keski-Venäjällä. Nyt he vielä eläkeläisinä jatkavat työtä Viron
Sauella, jossa toimii myös Salon seurakunnan nimikkolähetti Anna Mishina (Evankelinen
Lähetysyhdistys, ELY). Viro on neuvostoajan jälkeen yksi maailman maallistuneimpia
maita. Sauen kaupunki on osoittanut vuonna 2019 rekisteröidylle luterilaiselle seurakunnalle
vuokratontin keskeiseltä paikalta ja edellyttää, että kirkon rakennushanke valmistuu
viimeistään vuonna 2023. Kirkon kustannusarvio on noin 350 000 euroa, tukea on haettu 11
Suomen seurakunnalta. Rakennustöissä on mahdollista käyttää myös suomalaisten
rakennusalan ammattilaisten talkooapua. Yksityiskohtaisen arkkitehtityön jälkeen kirkon
rakentaminen voi alkaa keväällä 2020.
Esitys Salon seurakunta tekee sopimuksen Sauen seurakunnan kanssa kirkkohankkeen
tukemisesta vuosina 2019–2023 vähintään 10 000 eurolla/vuosi. Tuki voi olla rahasto- tai
vapaaehtoista kannatusta.
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä julistuksen johtokunnan esityksen Sauen
seurakunnan kirkkohankkeen tukemisesta.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti julistuksen johtokunnan esityksen
Sauen seurakunnan kirkkohankkeen tukemisesta.
Kirkkoneuvosto edellyttää, että hankitaan selvitys muiden seurakuntien
hankkeelle myöntämästä tuesta.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 118

Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 ja talousarvio
vuodelle 2020

Diaarinumero

DSAL/68/02.00.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Liite 4, Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022
ja talousarvio vuodelle 2020.
Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisenä laskelmana
seurakunnan vuoden 2020 talousarvion yhteydessä.
Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,4 mukaan.
Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2020 kirkollisverotuloja 8
miljoonaa euroa. Valtionosuuden määrä vahvistetaan vuosittain kunnan
asukasmäärän perusteella. Ensi vuonna summa on noin 980.000 euroa.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.3.2020.
Palkkoihin on varattu yleiskorotusta varten 1,5 %. Kilpailukykysopimuksen
yhteydessä päätetty lomarahojen leikkaus päättyi vuoteen 2019 ja sopimuksen
mukainen suorituslisä astuu voimaan 1.1.2020. Vuoden 2020 alusta jaetaan
myös järjestelyerä, josta on käyty paikallisneuvottelut. Kaikkiaan
henkilöstökulut kuitenkin pienenevät vuoden 2019 talousarviosta 1,14 %.
Seuraavien vuosien suurin investointi on Kirkkokadun seurakuntatalon
rakentaminen, johon on vuonna 2020 varattu 3 milj. euroa ja seuraavana
vuonna 5 milj. euroa. Investointihankkeiden lisäksi seurakunta käyttää noin
300.000 euroa alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon.
Tällä pyritään varmistamaan seurakunnan tilojen säilyminen
tulevaisuudessakin toimintakuntoisina.
Talousarvio on 794.157,07 euroa alijäämäinen vuosikatteen ollessa kuitenkin
ylijäämäinen 284.823,93 euroa. Seurakunnan taloudenhoidon perustana on
talouden tasapaino. Mikäli vuosikate on negatiivinen tai ei riitä kattamaan
investointeja, on seurakunnan laadittava tasapainotuksen suunnitelma, joka
yltää vähintään kolmen vuoden päähän. Suunnittelussa otetaan huomioon
seurakunnan nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Vuoden 2019 tilinpäätös kääntyy
ylijäämäiseksi saadun testamenttilahjoituksen avulla eikä näin ollen tänä
vuonna ole tarvinnut irrottaa varoja maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Seurakunnan voidaan katsoa kestävän vuosikatteeltaan alijäämäisen
talousarvion.
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Kirkkoneuvoston 22.5.2019 antaman budjettiraamin keskeiset kohdat ovat:
1) Seurakunnan käyttömenot (ml. henkilöstömenot) suhteutetaan saataviin
verotuloihin.
2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa johtokunnat ja alueet neuvottelevat
yhteisesti resurssien kohdentamisesta. Näitä leikattiin n. 20 %.
3) Vain välttämättömät investointihankkeet otetaan talousarvioon.
Johto- ja neuvottelukunnat ovat käsitelleet yhdessä valmistellun talousarvion.
Talousjohtajan valmistelema talousarvio pohjautuu johtokuntien esityksiin.
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Salon seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020–2022 ja talousarvion vuodelle 2020 ja antaa sen
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti liitteenä olevan Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 ja talousarvion vuodelle 2020 ja
antoi sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 119

Strategiatyöskentelyn jatko

Diaarinumero

DSAL/190/00.02.07/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 5, Hallitusti huomiseen 2020–2022
Kirkkoneuvoston käymän keskustelun pohjalta on seurakunnan
strategialuonnokseen lisätty kirkon jäsenyyttä vahvistavana toimena
kasvatustyön kehittäminen yli ikärajojen ulottuvana jatkumona.

Esitys

Kirkkoneuvosto käsittelee ”Hallitusti huomiseen” -strategian ja esittää sen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää liitteenä olevan
”Hallitusti huomiseen” -strategian kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 120

Piispantarkastuksen lausuntoon vastaaminen

Diaarinumero

DSAL/106/00.03.02/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 6, Vastaus piispantarkastuksen lausuntoon
Salon seurakunnassa toimitettiin piispantarkastus 24.–28.10.2018.
KJ 18 luku 7 § mukaan lausuntoon on vastattava vuoden kuluessa lausunnon
saapumisesta seurakuntaan. Lausunto käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa
27.2.2019.
Kirkkoneuvoston kokouksessa lausunnosta nostettiin esille neljä vastattavaa
kohtaa: 1) kiinteistöstrategian luominen, 2) henkilöstöhallinnon keskittäminen
ja esimiestoiminnan tukeminen, 3) toiminnan hallittu supistaminen
henkilöstöresurssien pienentyessä ja 4) yhdistyneen seurakunnan
toimintastrategia.

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee vastausluonnoksesta, tekee siihen mahdollisesti
tarvittavat muutokset ja toimittaa selvityksen Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille helmikuussa 2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti liitteenä olevan vastauksen
piispantarkastuksen lausuntoon muutamin kiinteistöstrategiaa koskevin
täydennyksin. Vastaus toimitetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
helmikuussa 2020.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 121

Talousjohtajan irtisanoutuminen ja vanhuuseläkkeelle siirtyminen 1.7.2020

Diaarinumero

DSAL/173/01.01.03/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Talousjohtaja Marjut Eriksson pyytää eroa virasta vanhuuseläkkeelle
siirtymisen takia 1.7.2020 lukien.

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää talousjohtaja Marjut Erikssonille eron virasta
1.7.2020 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

10/2019

12

20.11.2019
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 122

Organisaatiomuutokset 1.1.2020 lukien

Diaarinumero

DSAL/34/00.01.00/2018
Liite 7, Tukipalvelujen johtosääntö
Liite 8, Taloussääntö
Talousjohtajan irtisanoutuessa ja uuden henkilöstöpäällikön aloitettua
virassaan on tarpeen suunnitella seurakunnan henkilöorganisaatio uudelleen.
Kirkkoneuvoston valitsema henkilöstötyöryhmä on valmistellut uutta
organisaatiota ja päätynyt esittämään mallia, jossa tukipalvelujen päälliköt
toimistopäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja kiinteistöpäällikkö ovat kirkkoherran
alaisia viranhaltijoita ja kullakin on oma vastuualueensa. Vastuualueet on
määritelty liitteenä olevassa johtosäännössä.
Suurin muutos aikaisempaan on se, että valmistelussa on lähdetty siitä, että
KirVesTessin liitteen 7 mukaista Virkaehtosopimus ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa, (sopimus voimassa 31.3.2020
saakka) johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijaa (J-hinnoittelu) ei
määritellä, vaan kaikki päälliköt ovat samanarvoisessa asemassa.
Tehtävänkuvien mukaiseksi vaativuusryhmäksi esitetään 603.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
- uuden tukipalvelujen johtosäännön hyväksymistä
- talousjohtajan viran lakkauttamista 1.7.2020 lukien
- päivitetyn taloussäännön hyväksymistä

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

10/2019

13

20.11.2019
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 123

Hallintosääntöjen päivitys

Diaarinumero

DSAL/209/00.01.01/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 9, Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Liite 10, Kirkkovaltuuston työjärjestys
Kirkkohallitus on antanut uudet malliohjeet hallinnollisten sääntöjen
päivittämisestä kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymän uuden kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen mukaisiksi. Kirkolliskokouksen hyväksymä uusi kirkkolaki
ja kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt
hallituksen esityksen uudeksi kirkkolaiksi.
Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat
kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat.
Voimaantuloajankohta on aikaisintaan 1.1.2020 ja se tarkentuu loppuvuoden
aikana.
Uuden lainsäädännön voimaantullessa kirkkolain ja –järjestyksen rakenne ja
pykälänumerointi muuttuvat. Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä,
mutta sisältävät myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännökset
sähköisestä kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä.
Seurakuntien tulee ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa päivittää
hallinnolliset mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle oheisten kirkkoneuvoston
ohjesäännön ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksymistä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö alistetaan Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 124

Salon seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen

Diaarinumero

DSAL/12/00.04.00/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkolain 7 luvun 7 § mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan
nimenkirjoitusoikeudesta.
Kirkkolain 7 §:n selitysteksti kirkkolain kommentaarissa (Halttunen–Pihlaja–
Voipio) kuuluu seuraavasti: Käytännössä kirkkoneuvoston on säännöksen
mukaan määrättävä nimenkirjoitusoikeudesta toistaiseksi ja täydennettävä tai
muutettava valtuutta tarpeen mukaan. Asiakirjojen allekirjoittajia seurakunnan
puolesta on yleensä kaksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Salon seurakunnan nimen kirjoittavat 1.1.2020
lukien kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Niinistö, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Jouko Siivo, kirkkoherra Timo Hukka, toimistopäällikkö
Marika Ahola, henkilöstöpäällikkö Kirsi Forss ja kiinteistöpäällikkö Kai
Fagerström kukin kaksi yhdessä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 125

Seurakunnan edustajien nimeäminen

Diaarinumero

DSAL/197/00.01.01/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Seurakunta nimeää edustajansa yhtiöihin ja yhteisöihin, joissa sillä on
osakkeita, osuuksia, taloudellisia vastuita tai muita velvoitteita.
Viranhaltijamuutoksista johtuen seurakunnan edustajat päivitetään vastaamaan
nykyistä organisaatiota.

Esitys

Kirkkoneuvosto nimittää edustajat alla esitetyn mukaisesti:
Salon seurakunnan maanmittaustoimitukset ja -kokoukset
Edustaja Markku Johansson, varaedustaja Kai Fagerström
Tiekokoukset ym. alla lueteltujen yhteisöjen kokoukset
Edustaja Markku Johansson, varaedustaja Kai Fagerström
Angelan yksityistie (Halikko)
Linnamäki-Rikalan yksityistie (Halikko)
Päivölän yksityistie (Halikko)
Vanha Perttelintie
Naarjärven yksityistie (Perniö)
Albrecktsböle-Matbölen tiekunta (Merisalo/Kemiö)
Latokartanon yksityistie (Perniö)
Korvenvieren yksityistie (Perniö)
Rauttie (Perniö)
Haukimäen yksityistie (Perniö)
Juvankosken yksityistie (Pertteli)
Juvankosken vesiosuuskunta (Pertteli)
Purotien hoitokunta (Pertteli)
Inkere-Lemmon yksityistie (Pertteli)
Pöytiön kalaosakaskunta (Pertteli)
Pyysuon yksityistie (Kisko)
Lasikylän yksityistie (Kiikala)
Saarenkylän yksityistie (Kiikala)
Kantolan yksityistie (Suomusjärvi)
Sikojärven yksityistie (Suomusjärvi)
Salinummen metsätie (Suomusjärvi)
Musko-Pensalon yksityistie (Särkisalo)
Vasikkasaarentien yksityistie (Särkisalo)
Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalue
Lounea Oy
Edustaja Timo Hukka, varaedustaja Marika Ahola

Pöytäkirja
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Kiinteistöyhtiöiden yhtiökokoukset alla olevan luettelon mukaan
Edustaja Kai Fagerström, varaedustaja Marika Ahola
Asunto Oy Halikon Kaivopolku
Asunto Oy Halikon Keskuspuisto
Asunto Oy Halikon Papinniitty
Asunto Oy Halikon Seppä
Asunto Oy Ortukantie
Asunto Oy Kiikalan Puistorivi
Alla luetellut muut yhdistykset
Edustaja Juha Hekkala, varaedustaja Johannes Alaranta
Alikulman rukoushuoneyhdistys ry
Ylikulman rukoushuoneyhdistys ry
Muut mahdolliset Salon seurakunnan toimintaan liittyvät
yhtiöt ja yhteisöt, joissa seurakunnalla on osakkeita tai osuuksia
tai muita taloudellisia vastuita tai velvoitteita
Edustaja Timo Hukka, varaedustaja Marika Ahola
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 126

Vuoden 2020 järjestelyerä

Diaarinumero

DSAL/207/01.02.01/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkon virka- ja työehtosopimus sisältää määräyksen 1.1.2020 lukien
käytettävästä 0,6 %:n suuruisesta paikallisesta järjestelyerästä yleisessä
palkkausjärjestelmässä.
Järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita on paikallisten
palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen ja/tai paikallisten
palkkausepäkohtien korjaaminen. Järjestelyerää kohdennettaessa huolehditaan
myös siitä, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa
heidän alaistensa ja verrokkiryhmien palkkaan nähden.
Järjestelyerän käytöstä on käyty paikallinen neuvottelu pääsopijajärjestöjen
luottamusmiesten kanssa. Neuvotteluissa on saavutettu yksimielisyys
järjestelyerän jakamiseksi tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
Talousjohtaja esittelee saavutetun neuvottelutuloksen kokouksessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää järjestelyerän jakamisesta talousjohtajan kokouksessa
tekemän esittelyn mukaisesti.
–––
Talousjohtaja esitteli pääsopijajärjestöjen paikallisten luottamusmiesten kanssa
käydyn neuvottelun tuloksen järjestelyerän jakamisesta.
–––

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jakaa järjestelyerän talousjohtajan
kokouksessa tekemän esittelyn mukaisesti.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 127

Suorituslisän maksaminen 1.1.2020 lukien

Diaarinumero

DSAL/206/01.02.00/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan seurakunnissa on otettu käyttöön
suorituslisä, jonka ensimmäinen arviointijakso on ollut vuosi 2019 ja joka
tulee maksuun 1.1.2020 lukien.
Salon seurakunnassa esimiehet ovat käyneet alaistensa kanssa viime keväänä
tavoitekeskustelut ja nyt syksyllä arviointikeskustelut, jotka perustuvat
kirkkoneuvostossa viime vuonna hyväksyttyihin arviointikriteereihin.
Käytössä on ollut asteikko 1–3, jossa 1 kuvaa odotuksen mukaisen hyvän
alittavaa työsuoritusta, 2 odotuksen mukaista hyvää työsuoritusta ja 3
odotuksen mukaista hyvää suoritustasoa ylittävää työsuoritusta. Arvioitavat
asiat koskevat työssä suoriutumista (pakollinen; painotus 60 %),
yhteistyökykyä (20 %) ja aloitteellisuutta (20 %). Arviointia varten käytössä
on sähköinen KirkkoHR-ohjelmiston lomakepohja.
Suorituslisä maksetaan määräaikaisena vuodeksi kerrallaan ja arviointikriteerit
päätetään kullekin vuodelle. Vuoden 2020 arviointikriteerien sopimiseksi on
käyty paikallisneuvottelut pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa.
Neuvottelujen tuloksena suorituslisäperusteet esitetään pidettäväksi ensi
vuonna samoina.
Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat käsitelleet tehdyt arvioinnit tasavertaisuuden
ja yhdenmukaisuuden toteutumiseksi.
Suorituslisien määrän tulee olla vähintään 1,1 % yleiseen
palkkausjärjestelmään kuuluvan henkilöstön peruspalkoista, jotka on varattu
vuoden 2020 talousarvioon. Salon seurakunnassa vuoden 2020 suorituslisiin
on käytettävä 48.000 euroa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että
- suorituslisän arviointikriteerit vuodelle 2020 ovat samat kuin 2019
- suorituslisää maksetaan arviointiasteikon 2,55 mukaisesti 26 henkilölle
kullekin 150 euroa/kk.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 129

Uuden seurakuntatalon rakentamisen rahoitus

Diaarinumero

DSAL/208/02.03.04/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkovaltuusto päätti uuden seurakuntatalon investoinnin hyväksymisen
yhteydessä päättää hankkeen rahoituksen joulukuun kokouksessaan.
Talousjohtaja on pyytänyt investoinnin rahoitusta varten lainatarjouksia
neljältä pankkiryhmältä. Tarjoukset on pyydetty jättämään viimeistään viikon
46 aikana.
Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esityksestään kirkkovaltuustolle uuden
seurakuntatalon rakentamisen rahoittamiseksi.
–––
Talousjohtaja esitteli neljältä pankkiryhmältä saadut lainatarjoukset.
–––

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että uuden
seurakuntatalon rakentaminen rahoitetaan saadun ennakkolainatarjouksen
mukaisesti Lounaismaan Osuuspankilta otettavalla 8 miljoonan euron
korkosuojaamattomalla lainalla, jonka laina-aika on 20 vuotta.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 130

Lahjoitus Angelniemen huoltorakennuksen rakentamiseksi

Diaarinumero

DSAL/53/02.05.03/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Salon seurakunta on saanut lahjoituksen, jonka ehtona on rakentaa
Angelniemen hautausmaalle huoltorakennus.
Kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja ovat neuvotelleet Teijo-Talot Oy:n kanssa
ratkaisusta, joka sopii Angelniemelle. Alkuperäinen tarkoitus oli purkaa vanha
huoltorakennus/vaja ja sijoittaa uusi rakennus samalle rakennuspaikalle. Tähän
ei kuitenkaan Museovirasto suostunut, vaan kävi paikan päällä katsomassa
sopivan rakennuspaikan uudelle huoltorakennukselle. Tästä syystä hanke on
viivästynyt.
Uuden huoltorakennuksen kokonaisala on 60 m2, ja siihen on suunniteltu
kausityöntekijöiden sosiaalitilat ja tilat koneiden säilytykseen.
Teijo-Talot Oy on hakenut rakennuslupaa Museoviraston hyväksymälle
rakennukselle. Rakennuslupa on myönnetty 11.11.2019. Teijo-Talot Oy on
ilmoittanut, että heidän puolestaan toimitus sijoittuu maalis-huhtikuun
vaihteeseen 2020.

Esitys

Kirkkoneuvosto ottaa kiitollisena vastaan lahjoituksen ja hyväksyy osaltaan
ratkaisun, jonka mukaisesti Teijo-Talot Oy toimittaa uuden
huoltorakennuksen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 131

Kolehtisuunnitelma vuodelle 2020

Diaarinumero

DSAL/90/04.02.01/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 12, Vuoden 2020 kirkkokolehdit
Vuoden 2020 kolehtisuunnitelmassa on otettu huomioon kirkkohallituksen
määräämät valtakunnalliset kolehdit sekä annettu tilaa alueellisille
erityiskolehdeille.

Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto vahvisti yksimielisesti kolehtisuunnitelman vuodelle 2020.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 132

Aloite kolehtien mobiilimaksamisesta

Diaarinumero

DSAL/193/03.00/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Liite 13, Toivon valtuustoryhmän aloite
Kirkkovaltuustolle jätettiin kokouksessa 6.11.2019 aloite, jossa Toivon
valtuustoryhmä esittää, että Salon seurakunnassa mahdollistetaan
seurakuntalaisten osallistuminen kolehtiin mobile pay -sovelluksen avulla.

Esitys

Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteen ja päättää toimenpiteistään.

Päätös

Kirkkoneuvosto käsitteli aloitteen ja päätti yksimielisesti lähettää kolehtien
mobiilimaksamisen valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 134

Muut asiat ja ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen
mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.
–––
Jari Laiho kertoi Salo-Uskelan seurakuntatalon purkutilanteesta.
–––

Kirkkoherra Timo Hukka kertoi Uskelan kirkon jumalanpalvelusten radioinnin
loppuvan vuodenvaihteessa radion toimilupamuutoksiin liittyvistä syistä.
Vaihtoehtoisia tapoja jumalanpalvelusten lähettämiseksi selvitetään.
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§ 135
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Ulla-Maija Kytölä
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 26.11.2019
Päivi Vigg
pöytäkirjan tarkastaja

Annikka Viitaniemi
pöytäkirjan tarkastaja

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.11.–11.12.2019.
Salossa 12.12.2019

Ulla-Maija Kytölä

