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30 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen.
31 §
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.

32 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Pirjo Parviainen ja
Jorma Peltonen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 21.3.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.3.2013 – 12.4.2013 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jorma Peltonen ja Ritva
Koisti.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 21.3.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 22.3.2013 – 12.4.2013 klo 9–15.

33 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että Juha Laurilan
kysymykseen liikuntasetelin käyttöönotosta talousjohtaja vastaa
ilmoituspykälän yhteydessä.

34 §
Vuoden 2012 tehtäväaluekohtaiset talousarvioylitykset
Talousarviossa 2012 sitovuustasona koko seurakunnan osalta on tuloslaskelman toimintakate. Kirkkoneuvoston alaisten yksiköiden sitovuustasona ovat tehtäväalueiden toimintakatteet. Yleisen seurakuntatyön
osalta sitovuustasona on kuitenkin tehtäväalueiden 201–205 toimintakate
yhteensä.
Vuoden 2012 tilinpäätöksessä joidenkin tehtäväalueiden toimintakate on
ylittynyt. Suurimmaksi osaksi ylitykset johtuvat tilinpäätöksen yhteydessä tehdyistä lomapalkkakirjauksista. Lomapalkkavarauksiin on nyt
laskettu ohjeistuksen mukaisesti myös pitämättömät ns. vanhat lomat.
Aiemmin lomapalkkavaraus on laskettu kuluvan lomanmääräytymisvuoden kertyneistä lomista.
Muita syitä ylityksiin ovat mm. yleishallinnon kohdalla atk-palvelusten
kustannusten nousu ja niiden kohdistukset sekä kirkonkirjojen
digitoinnin kustannukset tallennuksen aloitusajankohdasta johtuen.
Kiinteistöjen osalta lomapalkkavarauksen muutoksen lisäksi ylityksiin
ovat vaikuttaneet lähinnä lämmityskulut. Tehtäväalueella 501 on ollut
rakennusten kunnossapitoon 30.000 euron erillisvaraus, jota on
kohdistettu tarvittaessa kulloisellekin tehtäväalueelle.
105 Taloushallinto
107 Kirkonkirjojen pito
110 Muu yleishallinto

Talousarvio
376.112,00
211.652,00
206.008,00
793.772,00

Toteutuma
413.310,18
238.647,20
233.114,47
885.071,85

Ylitys
37.198,18
26.995,20
27.106,47
91.299,85

236
239
243
261

Nuorisotyö
Koulul.iltapv.toiminta
Sairaalasielunhoito
Maahanmuuttajatyö

430
440
520
560

Siunauskappelit
Vars.hautaustoimi
Seurakuntatalot
Muut rakennukset

291.190,00
52.789,00
60.530,00
74.809,00
479.318,00

300.222,92
56.467,36
61.764,78
76.128,90
494.583,96

9.032,92
3.678,36
1.234,78
1.319,90
15.265,96

63.741,00
70.031,41
6.290,41
180.592,00 199.253,29 18.661,29
802.718,00 874.021,87 71.303,87
106.902,00 122.566,17 15.664,17
1.153.953,00 1.265.872,74 111.919,74

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy yllämainittujen tehtäväalueiden
toimintakatteiden ylitykset.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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.
Tasekirja on liitteenä 1.
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.

36 §
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Salon seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii JHTT-yhteisö Oy
Audiator Ab.
Vuoden 2012 tilintarkastusta koskien Oy Audiator Ab pyytää
kirkkoneuvostoa antamaan oheisen vahvistusilmoituskirjeen, liite 2,
jossa vahvistetaan tilintarkastukseen mahdollisesti liittyvät asiat
annetuksi tilintarkastajalle tiedoksi.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto antaa oheisen liitteen mukaisen vahvistusilmoituskirjeen
tilintarkastajalle ja oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan sen
allekirjoittamaan.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

37 §
Henkilöstöasia (vuorotteluvapaa-anomus)
38 §
Henkilöstöasia (virkavapaa-anomus)
39 §
Toimistosihteeri Riitta Uusitalon irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen vuoksi
Kirkkoherranviraston sukuselvitysosastolla työskentelevä
toimistosihteeri Riitta Uusitalo irtisanoutuu eläkkeelle siirtymisen
johdosta 1.5.2013 lukien. Liite 5.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä toimistosihteeri Riitta Uusitalon
eroanomuksen 1.5.2013 lukien eläkkeelle siirtymistä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

40 §
Kiikalan kirkon kellotapulin katon korjaustyö
Seurakunnan vuoden 2013 investointisuunnitelmassa on varattu
määräraha Kiikalan kirkon kellotapulin paanukaton korjaukseen.
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt kohteesta oheisen tarjouspyynnön,
liite 6, mukaiset tarjoukset kolmelta yritykseltä 15.2.2013 mennessä.
Koska saadut tarjoukset ylittävät kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan hankintavaltuuden, tuodaan asia suoraan kirkkoneuvoston
käsittelyyn. Myös aikataulullisesti päätös olisi hyvä saada aikaan ajoissa,
jotta korjaustoimenpiteet pystytään aikataulullisesti toteuttamaan.
Saadut tarjoukset (alv 0 %):
Vanhat Talot Oy
112.600 eur, lisätyöt 34 eur/h
Rakennus Oy Paanurakenne
145.000 eur, lisätyöt 45 eur/h
Paanukatto ja Terva, J.Förström
212.790 eur, lisätyöt 40 eur/h

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita edullisimman tarjouksen tehneen Vanhat
Talot Oy:n tekemään Kiikalan kirkon kellotapulin paanukaton
korjaustyöt tarjouksen mukaisesti hintaan 112.600 eur (alv 0 %).

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

41 §
Koskisen lähetysrahastosta myönnettävien avustusten perusteet
Lähetystyön johtokunta 6.2.2013 6§
Salon seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.12.2012 § 160
vastaanottaa Kaarlo Kalevi Koskisen testamentin, jolla hän jätti yhteensä 605.179 euroa
käytettäväksi Salon seurakunnan lähetystyöhön. Kirkkovaltuusto hyväksyi
kokouksessaan 19.12.2012 § 70 Koskisen lähetysrahaston rahastosäännön LIITE 1.
Sen mukaan lähetystyön johtokunnan on esitettävä kirkkoneuvostolle rahastosta
myönnettävien avustusten myöntöperusteet.
Puheenjohtajan esitys:
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.
Päätös: Hyväksyttiin.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lähetystyön johtokunnan esityksen
Koskisen lähetysrahastosta myönnettävien avustuksien perusteiksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksellä, että pääsääntöisesti
käytetään rahaston korkotuottoa ja vain erityisen harkinnan perusteella
pääomaa.

42 §
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Lähetystyön johtokunta 6.2.2013 7§
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Koskisen lähetysrahaston varoja tarvitaan vuonna 2013 (ja mahdollisesti lähivuosina)
Salon seurakunnan lähetyskohteiden ajankohtaisten kirkkohankkeiden rahoittamiseen.
Sekä Keski-Venäjällä, Kazanissa, että Japanissa, Awajissa, luterilaisten seurakuntien
nykyiset tilat ovat käyneet pieniksi. Kirkon rakentaminen on vähemmistönä toimiville
seurakunnille ylivoimainen ponnistus ilman ulkopuolista tukea. Riittävän rahoituksen
kokoaminen/varmistaminen on myös edellytys hankkeiden toteuttamiselle. Kun
rakennustyöt edistyvät suunnitellussa aikataulussa, eivät myöskään kustannukset
karkaa käsistä.
Kazanin kirkon seurakuntasalin töiden edistyminen ja loppuunsaattaminen vuoden
2013 aikana on riippuvainen avustusvarojen kertymisestä. Seuraavassa vaiheessa
kootaan pääomaa varsinaisen kirkkosalin rakentamiseen.
Salon seurakunta (sitä ennen Perniön rovastikunta) on vuosien varrella tukenut
talousarviovaroilla ja vapaaehtoistyöllä useita kirkko- ja toimitilahankkeita KeskiVenäjällä. Keski-Venäjän työ, nyt jo Tatarstanin tasavaltaan laajentuneena, on osa

Salon seurakunnan yhteistä lähetysnäkyä, hankkeeseen kootaan myös vapaehtoista
kannatusta (lähetysrengas, Sopukka-kirppis, tapahtumat, kolehdit). Salon seurakunnalla on sopimus hankkeen tukemisesta sekä Inkerin kirkon että Suomen Lähetysseuran kanssa. Lähetystyön johtokunta ja kirkkoneuvosto seuraavat hankkeen
edistymistä.
Japani on ollut Salon seudun lähetyskohde jo yli sadan vuoden ajan. Nyt työ jatkuu
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen (SEKL) kautta uudessa nimikkoseurakunnassa,
Awajissa (Halikon ja Salo-Uskelan alueet). Awajin seurakunta on ostanut tontin
vuosien ajan kokoamillaan kolehdeilla Sumoton kaupungista. Rakentamisen kustannusarvio on noin 500 000 euroa, josta osa katetaan kiinteistön myynnillä ja seurakunnan
omalla rahoituksella. SEKL on hyväksynyt Japanin työalan 200 000 euron anomuksen
Awajin kirkkohankkeen tukemisesta, ja järjestää vuonna 2013 keräyksen hankkeen
hyväksi. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2013.
Puheenjohtajan esitys:
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2013:
Kazanin kirkon rakentamiseen annetaan avustusta 20.000 euroa ja Awajin kirkon
rakentamiseen 15.000 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lähetystyön johtokunnan esityksen
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2013.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
-------------------------------Juha Laurila ilmoitti olevansa esteellinen seuraavan pykälän 43
käsittelyssä ja poistui käsittelyn ja päätöksen ajaksi klo 18.22–18.24.
-----------------------------------

43 §
Työmarkkinajärjestöjen sopiman 1.4.2013 lähtien maksettavan 0,5 % palkkajärjestelyerän
kohdentaminen Salon seurakunnassa
Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kirkon alan unioni r.y. ja Kirkon
alat ry, ovat sopineet 1.4.2013 lukien käytettävästä 0,5 % paikallisesta
järjestelyerästä. Osa vuotta 2013 koskevasta sopimuskorotuksesta
toteutetaan sen perusteella kirkon yleisen palkkausjärjestelmän mukaan
määräytyvissä palkoissa paikallisesti neuvotellen ja päättäen.
Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kirkon yleisen palkkausjärjestelmän
piirissä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden
tehtäväkohtaista tai henkilökohtaista palkanosaa tai molempia 1.4.2013
lukien. Järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaiseen palkanosaan
tarkistamalla vaativuusryhmää, peruspalkan vaativuusosaa tai sen
erityistä perustetta.
Salon seurakunnassa 0,5 % järjestelyerän suuruus on 1.545,33 euroa.
Järjestelyerän kohdentamisesta on käyty neuvottelumenettely pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa ja päädytty yksimieliseen ratkaisuun, jossa eri tehtävien, tehtävänkuvauksen muutoksen tai muuten

vaativuuden arvioinnin tarkistamisen myötä esitetään järjestelyerän
käyttö vaativuusryhmien tarkistamiseen oheisen liitteen 7 mukaisesti.
Liite 7 sisältää työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja, joten listaa saa
käyttää vain päätöksenteon yhteydessä. Listaus ei ole julkinen.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä järjestelyerän kohdistamiseksi liitteen
7 mukaiset tehtävien vaativuusryhmien tarkistukset.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

44 §
Ystävyysseurakuntatyön toimikunnan ohjesääntö
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.11.2011 päättänyt asettaa
ystävyysseurakuntatyölle toimikunnan ja valinnut siihen jäsenet
kokouksessaan 7.12.2011.
Ystävyysseurakuntatyön toimikunta on valmistellut ohjesäännön, liite 8.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisen ystävyysseurakuntatyön
toimikunnan ohjesäännön.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

45 §
Talousjohtajan vuosiloman siirto
Vuosilomalain mukaan loma on pääsääntöisesti annettava ennen
seuraavan lomakauden alkua eli lomavuotta seuraavana kalenterivuonna
1.5. mennessä. Poikkeuksellisesti loma voidaan antaa sen jälkeen
syyskuun loppuun mennessä.
Talousjohtajan vuosilomapäiviksi on vahvistettu 25.3.–7.4.2013 ja
29.–30.4.2013. Lomajaksoille on nyttemmin varmistunut erilaisia
seurakunnan kokouksia, joten lomajakson muuttaminen on tarpeen.
Aikataulullisesti ei kaikkia lomapäiviä ole mahdollista pitää huhtikuun
loppuun mennessä.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että talousjohtajan tämän lomakauden loput
lomapäivät (10 pv) pidetään seuraavasti: 27.3.–2.4.(3 pv), 22.–24.4.
(3 pv), 2.–3.5. (2 pv) ja 10.–13.5. (2 pv).

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

46 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Ei tiedotettavaa.

Tuomiokapituli on kokouksessaan 14.2.2013 myöntänyt pastori Suvi
Kiukaalle virkavapauden perhevapaata varten ajalle 12.4.2013–
22.2.2014.
Salon kaupungin ja seurakunnan välinen sopimus koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä yhteistyössä on päättymässä 30.6.2013.
Kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena on todettu, ettei
sopimusta ole tarvetta jatkaa. Kaupunki järjestää toiminnan jatkossa
omalla henkilöstöllään omissa tiloissaan.
Valtuutettu Irma Iho teki valtuustossa kysymyksen aikuistyön
sinkkutoiminnan toteutumisesta seurakunnassa. Toiminnalta on
puuttunut vetäjä. Kirkkoherra on tiedustellut asiaa työntekijöiltä ja
sopinut nuorisotyönohjaaja Raimo Järveläisen kanssa, että hän hoitaa
jatkossa seurakunnan aikuistyön sinkkutoimintaa.
Seurakunta on tähän asti tukenut henkilöstön liikuntaharrastuksia
uimahallimaksujen muodossa. Yhteistyötoimikunta on vuoden 2012
lopussa tehnyt päätöksen siirtymisestä virikekortin käyttöön. Korttiin
ladattavan summan määrä jäi auki, koska talousarviota ei ollut vahvistettu. Tämän viikon perjantaina yhteistyötoimikunnalla on kokous, jonka
esityslistalla on virikekortti. Työsuojelupäällikkö tekee asiassa esityksen,
jonka yhteistyötoimikunta käsittelee ja päättää.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

47 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut
48 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
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 21.3.2013
Jorma Peltonen

Ritva Koisti

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.3.2013–12.4.2013.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
22.3.2013–12.4.2013.
Salossa 15.4.2013

Virva Koski

