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Kokouksen alkuun oli kutsuttu EvLi pankin varainhoidosta johtaja Jukka Kurki
kertomaan seurakunnan sijoitussalkun kehityksestä 1.1.-30.4.2013.

64 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen.
65 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoherran esitys:

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

66 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Vesa Simo ja Antti
Ruska.

Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 17.5.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.5.2013 – 5.6.2013 klo 9–15.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Ruska ja Irma Iho.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 17.5.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 20.5.2013 – 5.6.2013 klo 9–15.

67 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa
käsitellään seurakunnan tilintarkastuskertomus ja kirkkovaltuustolle
tehtävä esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä.

68 §
Salon seurakunnan sijoitukset rahoitusarvopapereihin
Seurakunta kilpailutti varainhoitajansa syksyllä 2012 ja toinen
varainhoitaja vaihtui. Vaihdos tapahtui vuoden vaihteessa.
EvLi pankin varainhoidosta johtaja Jukka Kurki on kutsuttu kokouksen
alkuun kertomaan sijoitussalkun kehityksestä alkuvuoden aikana.
Kahden varsinaisen täyden valtakirjan varainhoitajan lisäksi
seurakunnalla on myös muutama sijoitus Taaleritehdas Oy:n kautta.
Hautainhoitorahaston varat on pääosin sijoitettu OP:n kautta.
Salon seurakunnan ja seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitukset
rahoitusarvopapereihin 30.4.2013 ovat liitteenä 1 kirkkoneuvostolle
tiedoksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen varainhoitajien raportit.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

69 §
Salo-Uskelan alueen kirkkojen ja kappeleiden suntion viran täyttäminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 § 63
Kirkkoneuvosto 11.12.2012 § 167

Suntion virka on ollut haettavana 6.–22.3.2013 välisen ajan.
Virkaa ovat hakeneet määräaikaan mennessä Salon seurakunnan
tilapäisissä suntion virkasuhteissa olevat viranhaltijat, suntio Riitta
Salonen ja suntio Jani Ursin.
Haastattelutyöryhmä on haastatellut hakijat 12.3.2013 ja antanut
hakijoista oheisen lausunnon. Liite 2.
Salo-Uskelan alueneuvosto on kokouksessaan 3.4.2013 käsitellyt suntion
valintaa ja antanut oman lausuntonsa asiasta. Liite 3.
Hautaustoimen päällikkö Anja Manni ja kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan puheenjohtaja Jouko Marjalaakso ovat tehneet oman
lausuntonsa seurakunnan suntiopalveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Heidän lausuntonsa on liitteenä 4. Lausunnossa on maininta
liitteestä, jossa selvitetään nykyisiä suntiopalveluita alueittain. Mainittu
liite on käytettävissä kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee viran täytön periaatteista ja puheenjohtaja
tekee esityksen kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.
--------------------Puheenjohtaja alusti keskustelun todeten, ettei haettavana olevan viran
täytössä ole mahdollista ottaa huomioon virantäytön vaikutusta
seurakunnan tuleviin virantäyttöihin, vaan tässä suntion valinnassa
valitaan kahdesta pätevästä hakijasta jompikumpi.
---------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita suntion virkaan Jani Ursinin.
Viran vaativuusryhmä on 402, peruspalkka 1900,06 euroa.

70 §
Maanvaihto Salon kaupungin kiinteistön 734-1-9-3 ja Salon seurakunnan kiinteistöjen 734-619-1212 ja kiinteistöjen 734-433-8-4, 734-599-3-0 ja 734-619-1-27 määräalojen välillä
Kirkkoneuvosto 12.2.2013 § 22
Diakoniatyön kiinteistöjärjestelyt
Salon seurakunnan diakoniatyö on toivonut tiloja, joihin voitaisiin sijoittaa lahjoitettuja huonekaluja
diakoniatyön asiakkaille jaettavaksi.
Isännöitsijä ja kiinteistöpäällikkö ovat kartoittaneet seurakunnan omia tiloja, mutta sopivaa ei ole löytynyt.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kiinteistöselvityksessä oli esillä myös Saloton vuokratilasta
luopuminen, mikäli edullisempi tila löytyy.
Salon kaupunki on mahdollisesti luopumassa Kirkkokatu 5:n kiinteistöstä, joka sijaitsee Salon kirkon
viereisellä tontilla. Kiinteistön sijainti kirkon ja seurakuntatalon naapurissa olisi seurakunnan toimintaan
sopiva ja tontilla oleva rakennus on sisäpuolisella remontilla mahdollista saada diakoniatyön tarpeisiin
sopivaksi. Tilaan olisi mahdollista sijoittaa kaikki diakoniatyön keskusta-alueen toiminnot: Salotto,
vastaanottotilat, työhuoneet sekä vaate- ja huonekaluvarasto.
Nykyiset diakoniatyön toimisto- ja vastaanottotilat Torikatu 6:n kiinteistössä on mahdollista ottaa joko
asunto- tai toimistokäyttöön.
Asiaa on alustavasti kaupungin kanssa valmisteltu ja pyritty löytämään mahdollisia kaupungille tarpeellisia
vaihtoalueita. Näitä mahdollisia vaihtoalueita on löytynyt neljä, joista yksi sijaitsee Hämeenkyläntien varrella
sekä kolme aluetta Perniön Melassuon mäen alueella.

Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa asian valmistelua ja valitsee oman
edustajansa viranhaltijoiden lisäksi neuvottelemaan kaupungin kanssa Kirkkokatu 5:n kiinteistön kaupasta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston edustajaksi kaupan valmisteluun valittiin
yksimielisesti Matti Nieminen.

Kaupungin ja seurakunnan välillä on valmisteltu oheisen liitteen 5
mukainen maanvaihtosopimus, jonka mukaisesti kohteiden vaihtoarvo
on yhteensä 437.000 euroa.
Salon kaupunginhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt maanvaihdon
kokouksessaan 6.5.2013 ja esittää 20.5.2013 kokoontuvalle
kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 5 mukaisen vaihtokirjan, jossa Salon
kaupungin kiinteistön 734-1-9-3 sekä Salon seurakunnan kiinteistön
734-619-12-12 ja kiinteistöjen 734-433-8-4, 734-599-3-0 ja 734-619-127 määräalojen välillä suoritetaan maanvaihto. Vaihtoarvo on 437 000
euroa.

.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja talousjohtaja
Marjut Erikssonin allekirjoittamaan vaihtokirjan.
Vaihtokirja annetaan Salon seurakunnan kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Vaihtokirja on ehdollinen ja vaihto astuu voimaan, mikäli
kirkkovaltuusto hyväksyy maanvaihdon ja kirkkohallitus vahvistaa
kirkkovaltuuston päätöksen ja maanvaihto saa lainvoiman.
--------------------------------------------------Kirkkoneuvoston jäsen Päivi Uusitalo ilmoitti esteellisyydestään.
Kirkkoneuvoston todettua hänet esteelliseksi Uusitalo poistui
kokoussalista klo 19.20.
---------------------------------------------------Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen 5 mukaisen vaihtokirjan, jossa Salon
kaupungin kiinteistön 734-1-9-3 sekä Salon seurakunnan kiinteistön
734-619-12-12 ja kiinteistöjen 734-433-8-4, 734-599-3-0 ja 734-619-127 määräalojen välillä suoritetaan maanvaihto. Vaihtoarvo on 437 000
euroa.

.
Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherra Timo Hukan ja talousjohtaja
Marjut Erikssonin allekirjoittamaan vaihtokirjan.
Kirkkoneuvosto päätti antaa vaihtokirjan kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Vaihtokirja on ehdollinen ja vaihto astuu voimaan, mikäli
kirkkovaltuusto hyväksyy maanvaihdon ja kirkkohallitus vahvistaa
kirkkovaltuuston päätöksen ja maanvaihto saa lainvoiman.
------------------------------------------Päivi Uusitalo palasi kokoussaliin klo 19.35.
-------------------------------------------

71 §
Kiinteistövälittäjän valinta
Kirkkoneuvosto 23.1.2013 § 6
Kiinteistöselvitys
Kirkkoneuvosto on marraskuussa päättänyt ottaa käsittelyyn tammikuun kokouksessaan kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan valmisteleman kiinteistöselvityksen. Kokoukseen on kutsuttu isännöitsijä ja
kiinteistöpäällikkö vastaamaan kiinteistöihin liittyviin kysymyksiin.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.10.2012 76 §
Kiinteistöselvitys kiinteistöistä ja vuokratiloista, joista voidaan luopua
Hallitusti huomiseen – suuntaviivat -projektin pohjalta kirkkoneuvosto odottaa kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnalta selvitystä ja ehdotusta kiinteistöistä ja vuokratiloista, joista seurakunta voi luopua.
Isännöitsijä on talousjohtajan pyynnöstä laatinut liitteenä olevan listan (Liite 13), missä on alueittain merkitty
myyntiin ajateltujen kiinteistöjen nykyinen käyttö, tiedossa olevat korjauskustannukset sekä perustelut
myymiselle taikka vuokrauksen lopettamiselle.
Isännöitsijän esitys
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se tekee periaatepäätöksen listalla
mainittuja kiinteistöjen myymisestä tai vuokrauksen lopettamisesta ehdotetun aikataulun mukaisesti.
Mikäli johtokunta ei hyväksy listaa sellaisenaan, se voi tehdä listaan lisäyksiä ja muutoksia. Mikäli jonkun
listalla esitetyn kohteen osalta ei olla yksimieliä, johtokunta suorittaa äänestyksen, minkä tulos merkitään
pöytäkirjaan.
Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen johtokunta palautti asian uudelleen valmisteluun.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012
Isännöitsijä on valmistelussa hankkinut lisätietoja edellisessä kokouksessa lisäselvitystä tarvitsevien
kiinteistöjen osalta. Selvityksen lisäksi liitteenä on karttaliitteet Angelniemen seurakuntatalon, Halikon
Tyynelän, Perniön Rotholman, Kiskon Pappilanniemen ja Muurlan Rantamajan alueista. Lisäksi liitteenä on
Kirsi Mannosen, Merja Leppävirran ja Kirsi Rantalan kirjelmät.
Isännöitsijän esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee tehdyt lisäselvitykset ja liitteissä olevat tiedot ja päättää
lähettää kiinteistöselvityksen kirkkoneuvostolle. Johtokunta käsittelee ja tarvittaessa äänestää jokaisesta
kohteesta erikseen ja äänestystulos merkitään pöytäkirjaan.
Päätös: Johtokunta käsitteli kiinteistöselvityksen ja saadut lisäselvitykset. Isännöitsijä kirjasi johtokunnan
tekemät muutokset ja täydennykset kirkkoneuvostolle lähetettävään kiinteistöselvitys asiakirjaan. Asiakirjan
varmentavat allekirjoituksellaan puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
Liitteenä 3 oleva selvitys annetaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan kiinteistöselvityksen ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä tässä vaiheessa selvityksen tiedokseen ja palata asiaan
tammikuun kokouksessaan. Kokoukseen kutsutaan myös isännöitsijä ja kiinteistöpäällikkö. Talousjohtaja
kokoaa lisäselvityksiä mm. käyttökustannuksista.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää seuraavien kiinteistöjen myynnistä ja myyntiajankohdasta
seuraavan esityksen pohjalta:
Myyntiin heti
Halikon Tyynelä
Angelniemen seurakuntatalo
Kaarlolanpuiston osakehuoneisto
Entinen sähkövoimalaitos Juvankoskelta
Tyrynsaari
Asunto Oy Tahkonkadun osakehuoneisto
Ruuhelan kerhohuoneisto
Pellonpään mökki
Järvenrantatontti Kiskon Kirkkojärven rannalla
Rantamaja Muurlassa
Aapion mökin tontti Kappelinkulmalla
Myyntiin 1-3 vuoden aikana
Merisalon leirikeskus, Kemiö
Juvankosken leirikeskus

Myyntiin vuokralaisen vaihtuessa:
Puisto, Pertteli
Kiskon pappila
Kuusjoen pappila
Vuokrasopimus irtisanotaan:
Postilla (Asunto Oy Vilniementie 1)
Vuokrasopimus irtisanotaan, kun vastaavat tilat löytyvät omista kiinteistöistä:
Salotto
------------------------------Talousjohtaja ja isännöitsijä antoivat selvityksen listalla olevista kiinteistöistä.
------------------------------Kirkkoneuvoston jäsen Matti Nieminen poistui kokouksesta
klo 19.55–20.00 väliseksi ajaksi.
------------------------------Päätös: Kirkkoneuvosto päätti
esityksen mukaisesti aloittaa seuraavien kohteiden myynnin valmistelun: As Oy Kaarlolanpuiston
osakehuoneisto, As Oy Tahkonkadun osakehuoneisto, Kiinteistö Oy Rappulan kerhokeskuksen
huoneisto, Rantamaja, entinen sähkövoimalaitos Juvankoskelta, Tyrynsaari, Pellonpään mökki,
järvenrantatontti Kiskossa, Aapion mökin tontti Kiikalassa
palauttaa valmisteluun Angelniemen seurakuntatalon kiinteistön myynnin
että, leirikeskusten käytöstä ja kehittämisestä tehdään kokonaissuunnitelma
että, valmistelu muiden kohteiden myymiseksi aloitetaan tarvittaessa
irtisanoa Teijon Postillan vuokrasopimuksen
jatkaa Saloton vuokrasopimusta, kunnes uudet tilat löytyvät

Myyntiä varten pyydettiin päätetyistä kohteista kiinteistövälitystarjoukset kahdeksalta kiinteistövälittäjältä.
Määräaikaan mennessä tarjouksensa antoi neljä kiinteistövälittäjää.
Ohessa liitteenä 6 lähetetty tarjouspyyntö, liitteenä 7 tarjousten
avausmuistio sekä liitteenä 8 yhteenveto annetuista tarjouksista.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden
kiinteistövälittäjäksi edullisimman tarjouksen tehneen Salon
Asuntopalvelu LKV:n kokonaishintaan 18.900 euroa (sis. alv).
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Salon Asuntopalvelu LKV:n
tarjouksessa mainitut kohteiden myyntihinta-arviot myynnin perusteeksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

72 §
Kesän 2013 rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavien nimittäminen
Pastori Anna Knuutilan ilmoittamat kesän 2013 rippileirien ohjelma- ja
turvallisuusvastaavat sekä ruokailunvalvojat ovat liitteenä 9.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kesän 2013 ohjelma- ja turvallisuusvastaavat
liitteen 9 mukaisesti.
Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle valtuudet muuttaa tarvittaessa
ohjelma- ja turvallisuusvastaavia, mikäli se työjärjestelyjen kannalta on
tarpeellista esim. sairaslomien tai muiden seikkojen takia.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

73 §
Seurakuntapastori Kimmo Malisen viransijaisuudesta lausunto Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille
Tuomiokapituli on antanut Kimmon Maliselle virkamääräyksen Salon
seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi 7.7.2013 asti
seurakuntapastori Annukka Saarisen perhevapaan ajaksi.
Annukka Saarisen perhevapaan jatkuessa on tarpeen jatkaa Kimmo
Malisen viransijaisuutta.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia
jatkamaan Kimmo Malisen virkamääräystä Salon seurakunnan
seurakuntapastorin (VI) viransijaisuuden ajan kuitenkin enintään
31.12.2014 asti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

74 §
Sopimus Kazanin kirkkohankkeen tukemisesta
Lähetystyön johtokunta 24.4.2013 § 6
Sopimus Kazanin kirkkohankkeen tukemisesta
Kazanin kirkon rakentaminen on Salon seurakunnan lähetyskohde ja osa yhteistä lähetysnäkyä. Hankkeen
valmistumisen varmistamiseksi lähetystyön johtokunta ohjasi jo alkuvuodesta Kazanin kirkolle 20 000 euroa
Koskisen lähetysrahastosta, minkä kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.3.2013. Vapaaehtoista
kannatusta hankkeelle oli Salosta 14.888 euroa vuonna 2012.
Näillä näkymin rakennushankkeelle tarvitaan varoja vielä vuosina 2013 ja 2014. Toisin kuin aikaisemmissa
Keski-Venäjän rakennusprojekteissa hanketta ei ole mahdollista tukea Suomen Lähetysseuran kautta kuin
3000 eurolla/2013. Tästä johtuen Salon seurakunta solmi vuonna 2012 Inkerin kirkon kanssa sopimuksen,
jonka mukaan lähetystyön talousarviovaroja voidaan käyttää 10 000 euroa Kazanin kirkkohankkeeseen.
Lähetystyön johtokunnalla on mahdollisuus uusia sopimus. Ennen maksatusta tuelle on kuitenkin saatava
kirkkoneuvoston vahvistus (kokous 15.2.2012).
Puheenjohtajan ehdotus: Sopimus Kazanin seurakunnan kirkkohankkeen tukemisesta uusitaan vuodeksi
2013.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa lähetystyön johtokunnan päätöksen
Kazanin kirkkohankkeen tukemisesta 10 000 eurolla vuonna 2013.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

75 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Jorma Peltonen antoi selvityksen Perniön uurnahautausmaan
rakentamisen tämänhetkisestä tilanteesta.
- Irma Iho kertoi, että lähetystyössä on ollut esillä ehdotus
seurakunnan uusille jäsenille toimitettavasta kirkkojen esitteestä tms.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt vahvistaa
kirkkovaltuuston 6.3.2013 tekemän päätöksen, jolla kirkkovaltuusto on
päättänyt lakkauttaa osa-aikaisen (80 %) kanttorin viran.
Seurakuntaan on tulossa piispantarkastus. Ajankohta on 24.–25.4.2014 ja
27.4.2014 (to–pe, su).
Kirkkohallitus on vahvistanut Pensalon määräalan kaupan ja hylännyt
asiasta tehdyn valituksen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

76 §
Muut asiat/ Salon seurakunnan tilivuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja
tilinpäätöksen hyväksyminen kirkkovaltuustolle annettavaksi
Kirkkoneuvosto 19.3.2013 35 §
Salon seurakunnan vuoden 2012 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Vuosi 2012 oli Salon seurakunnan neljäs toimintavuosi.
Alueiden yhteistoimintaa eri työaloilla on kehitetty edelleen. Määräaikaiset diakonian,
nuoriso- ja maahanmuuttajatyön virat vakinaistettiin. Samoin vakinaistettiin tiedottajan
työsuhde.
Hallitusti huomiseen -suuntaviivatyö valmistui työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
yhteisen työskentelyn tuloksena.
Seurakunta joutui tarkistamaan kesken talousarviovuoden verotulojen tuloarviota
alaspäin 1,2 miljoonalla eurolla. Tarkistettu verojen tuloarvio, 8,8 milj. euroa, alittui
vielä 4,62 %:lla.
Salon seurakunnan tilikauden tulos on 1.334.578,12 euroa alijäämäinen. Investointien
poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on 466.622,89 euroa ja
tilikauden alijäämä 867.955,23 euroa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että tilikauden
alijäämä 867.955,23 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman vähennykseksi.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Salon seurakunnan vuoden 2012
tasekirjan ja allekirjoittaa sen sekä antaa tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti tasekirjan ja päätti antaa
tasekirjan tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Salon seurakunnan tilintarkastuksen lopputarkastus on suoritettu vasta
8.5. tilintarkastajien kiireistä johtuen. Tilintarkastusmerkinnän sisältävä
tasekirjan allekirjoitussivu jaetaan kokouksessa. Samoin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2012.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle,
että tilikauden alijäämä 867.955,23 euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman vähennykseksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2012 ylijäämä 185.458,74 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Päätös:

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 merkittiin tiedoksi.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2012 ylijäämä 185.458,74 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
tilikauden alijäämä 867.955,23 euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2012.

77 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 17.5.2013

Antti Ruska

Irma Iho

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 8.5.2013–5.6.2013.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
20.5.2013–5.6.2013.
Salossa 6.6.2013

Virva Koski

