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Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 4/2014
Aika:
Paikka:

Tiistai 14.10.2014 klo 18.00–18.40
Salon seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 SALO

Osallistujat:
Jäsenet
Hyttinen Marjatta pj
Määttänen Annika vpj
Gustafsson Pekka
Haapanen Maarit
Hehko Aleksi
Heikkinen Seppo
Heikkola Hillevi
Hujanen Terttu
Iho Irma
Knuutila Seppo
Koisti Ritva
Kunnia Marjo
Kurki Kirsti
Laurila Juha
Leppävirta Merja
Luoma Ari-Pekka
Mannonen Kirsi
Marjalaakso Jouko
Muuri Kaarlo
Mäkinen Karoliina
Määttänen Iiris
Nieminen Matti
Nikkanen Saku
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Pykäri Arja
Pölönen Hannu
Ruska Antti
Siltanen Anna Kaisa
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka
Viranhaltijat:
Hukka Timo,
kirkkoherra
Eriksson Marjut,
talousjohtaja
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56 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

57 §
Nimenhuuto sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston
kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa
toimitetaan nimenhuuto, jonka jälkeen valtuuston on todettava, onko
kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Kun valtuutettu on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on
ilmoitettava siitä viivytyksettä valtuuston puheenjohtajalle.
Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston
sihteerille. Estyneen valtuutetun sijaan kutsutaan varajäsen.
(Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §)
Järjestäytyminen:

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon.
Kirkkovaltuusto hyväksyy varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Kirkkovaltuusto toteaa, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi, että valtuuston 33 jäsenestä 29 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 33 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Anja Palmun
toimimaan estyneen Aleksi Hehkon tilalla, Siv Ilolan toimimaan
estyneen Juha Laurilan tilalla, Taina Kirves-Järvisen toimimaan
estyneen Annikka Viitaniemen tilalla ja Raila Pellon toimimaan
estyneen Päivi Uusitalon tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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58 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja on
pidettävä nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen
tekemiselle varatun ajan eli 30 päivää.
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Maarit
Haapanen ja Seppo Heikkinen.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 16.10.2014 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 17.10.2014–24.11.2014 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Maarit Haapanen ja Hillevi Heikkola.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 16.10.2014 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
17.10.2014–24.11.2014 klo 9.00–15.00.

59 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Simo Vesalle myönnettiin puheenvuoro
pykälän Muut asiat kohdalla.

60 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen virkajärjestelyt
Kirkkoneuvosto 23.9.2014 § 141
Susa Niinistön irtisanouduttua 1.9.2014 alkaen on perheasiain neuvottelukeskuksessa
jouduttu uusiin työjärjestelyihin. Ulla Ristolainen jatkaa keskuksen johtajana
31.12.2014 asti, jonka jälkeen hän siirtyy johtamaan diakoniatyötä, jonka tehtävän
yhteyteen tulee myös perheasiain neuvottelukeskuksesta vastaaminen.
Suuren asiakasmäärän vuoksi Ulla Ristolainen ei ole voinut siirtyä diakoniatyön
johtoon 1.9.2014, kuten aikaisemmin suunniteltiin, vaan diakoniatyön johdossa jatkaa
Taina Lindholm. Hänen sijaisenaan on toiminut Railamaria Lehto, joka kuitenkin siirtyi
1.9.2014 Halikkoon projektityöntekijäksi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Taina
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Lindholmin tehtäviä varten on kirkkoherra palkannut viranhaltijapäätöksellä kyseiseksi
ajanjaksoksi Jari Huhtasalon.
Perheasiain neuvottelukeskuksessa vt. perheneuvojana toiminut Päivi Mäkinen lopettaa
tehtävässä 1.1.2015. Virka on julistettu auki ja uuden viranhaltijan hakuprosessi on
käynnissä.
Ulla Ristolaisen siirtyessä diakoniatyön johtoon syntyy tarve saada myös toinen uusi
perheneuvoja. Seurakunnassa on täyttämätön osa-aikainen perheneuvojan virka. Jos
virat saadaan täytetyksi, keskuksessa on yksi kokopäiväinen ja yksi osa-aikainen
perheneuvoja, seurakuntapastori Suvi Kiuas puolipäiväisesti sekä ostopalveluna
ryhmäterapiaa tekevä työntekijä.
Kirkkoherran esitys: Perheasiain neuvottelukeskuksen osa-aikainen perheneuvojan
virka julistetaan auki. Asetetaan valintaa varten työryhmä.
---------------------------------------Tehdyn selvityksen perusteella kirkkoneuvostolle tarkennettiin, että perheneuvonnassa
on kaksi virkaa, johtajan ja yhden perheneuvojan kokoaikainen virka. Perheasiain
neuvottelukeskuksen virkojen määrässä on ollut epätietoisuutta, koska tilapäisen, osaaikaisen perheneuvojan virkasuhde on alkanut vuodesta 2002 ja jatkunut 31.7.2009
asti, jolloin osa-aikaeläkkeellä ollut perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja on jäänyt
kokoaikaeläkkeelle.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka lakkautetaan ja tilalle perustetaan
perheneuvojan virka 1.1.2015 lukien.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa perheasiain neuvottelukeskuksen
johtajan viran ja perustaa kokoaikaisen perheneuvojan viran, jonka
vaativuusryhmä on 601.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

61 §
Kiskon pappilan myynti
LIITE 1, Karttaliite
LIITE 2, Kiskon alueneuvoston lausunto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 13.8.2014
Kirkkoneuvosto on 23.1.2013 § 6:n kohdalla käsitellyt kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan esittämää kiinteistöselvitystä kiinteistöistä, joista voidaan luopua.
Kirkkoneuvoston päätös mm. Kiskon Pappilan osalta on: myyntiin vuokralaisen
vaihtuessa. Kiskon Pappilan asukkaat Olli ja Marja-Leena Ruskeepää ovat 24.7.2014
ilmoittaneet asunnon irtisanomisesta siten, että asunto on tyhjä elokuun 31. päivänä
2014.
Isännöitsijän esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
esitettäväksi kirkkovaltuustolle, että Salon kaupungin Kiskon Pappilan kylässä
Pappila RN:o 1:0 (734-753-1-0) –nimisestä tilasta laitetaan myyntiin Pappilan
päärakennuksen käsittävä määräala noin 7000 m2:n suuruisella, kaavan mukaisella
tontilla. Kirkkoneuvosto ja –valtuusto tekevät myynnistä periaatepäätöksen ennen
varsinaisiin myyntitoimiin ryhtymistä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Alueneuvostolle tulee varata mahdollisuus
oman lausuntonsa antoon kirkkoneuvostolle.
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Kirkkoneuvosto 23.9.2014 § 146
Kiskon pappilan tyhjentyessä vuokralaisista on aiheellista pohtia
rakennuksen käyttöä. Kirkkoneuvosto on aikaisemmin linjannut, että
vuokrasuhteen päättyessä rakennus laitetaan myyntiin.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Kiskon pappila myydään.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle,
että Kiskon pappilan myynti aloitetaan.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy periaatepäätöksen, että Kiskon pappilan
myynti aloitetaan.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti periaatepäätöksen, että
kirkkoneuvosto aloittaa Kiskon pappilan myynnin valmistelun.

62 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2015, kirkkoneuvoston esitys
kirkkovaltuustolle
Salon seurakunnan veroprosentti korotettiin vuoden 2014 alusta 1,4
%:iin seurakunnan tasapainotussuunnitelman mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt vuodelle 2015
tavoitetuloslaskelman, jossa verotulot on arvioitu 1,4 %:n mukaan.
Kirkollisverotuloja on heinäkuun loppuun mennessä kertynyt noin
600.000 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tämä on
noin yhden kuukauden kirkollisverokertymä. Yhteisöverotuottoja
vastaavaan aikaan mennessä oli kertynyt 100.000 euroa enemmän.
Verottajan ennakkotieto lopullisesta verotuksesta on se, että marraskuun
oikaisutilitys merkitsisi 1,2 milj. euron takaisinmaksua. Mikäli tämä
toteutuu, eivät talousarvion kirkollisverotuotot toteudu. Tämä tarkoittaa
myös sitä, että tilivuoden tulos saattaa jäädä alijäämäiseksi
tasapainotussuunnitelmasta huolimatta.
Tasapainotussuunnitelman mukaan kirkollisveroprosentti on nykyisellä
tasolla ainakin vuoteen 2016. Mikäli verotulojen kehitys jatkuu
nykyisenlaisena, on käyttömenojen vähentämiseen kiinnitettävä entistä
enemmän huomiota.
Toiminnan laajuutta ja muita resursseja on tarkasteltava myös talouden
näkökulmasta ja tehtävä linjauksia, jotta päästään toiminnan ja talouden
tasapainoon.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Salon seurakunnan veroprosentiksi vuodelle 2015 määrätään 1,4 %.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto määrää veroprosentiksi 1,4 % vuodelle 2015.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

6
63 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.9.2014 mm. hyväksynyt Salon
seurakunnan ja Suomen Ev.Lut. Kansanlähetyksen välisen
nimikkosopimuksen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

64 §
Muut asiat
Simo Vesa kysyi, lähetetäänkö seurakuntavaalien yhteydessä vaalikirje
jäsenille. Seurakunnan tiedottaja vastasi, ettei lähetetä, koska
kirkkohallituksen tarjoama kirje oli kallis eikä olisi palvellut
ennakkoäänestysasiakirjana, kuten aiemmin oli luvattu.
Seurakuntasanomien 24.10. ilmestyvä vaalinumero lähetetään
osoitteellisena kaikkiin talouksiin, joissa asuu seurakunnan jäseniä. Lehti
osoitetaan jäsenistä vanhimmalle.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

65 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan, olemme todenneet
sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.

Salo 16.10.2014

Maarit Haapanen

Hillevi Heikkola

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 6.10.2014–24.11.2014.
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Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
17.10.2014–24.11.2014 klo 9.00–15.00.

Salo 25.11.2014

Marjut Eriksson

