Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 2/2013

Kirkkoneuvosto

Aika:

Tiistaina 12.2.2013 klo 18.00–19.10

Paikka:

Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:
Jäsen
Hukka Timo, pj.
Ruska Antti, vpj
Iho Irma
Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Mäkinen Karoliina
Nieminen Matti
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Siltanen Anna Kaisa
Uusitalo Päivi
Vesa Simo

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
X
Knuutila Seppo
X
Haapanen Maarit
X
Kunnia Marjo
X
Pölönen Hannu
X
Pykäri Arja
X
Nieminen Jukka
X
Koisti Ritva
X
Muuri Kalle
X
Viitaniemi Annikka
X
Määttänen Iiris
X
Gustafsson Pekka
Hyttinen Marjatta, kv. pj.
X
xxxxx
Määttänen Annika, kv. vpj. X
xxxxx
Eriksson Marjut, tal.joht.
X
xxxxx

Läsnä

X

16 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen.
17 §
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.

18 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Karoliina Mäkinen
ja Matti Nieminen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 14.2.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 15.2.2013 – 4.3.2013 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Karoliina Mäkinen ja
Matti Nieminen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 14.2.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 15.2.2013 – 4.3.2013 klo 9–15.

19 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että pykälässä muut asiat
käsitellään Päivi Uusitalon ja Simo Vesan kysymykset.

20 §
Virkavapauksien myöntöperusteet
Kirkkoneuvosto 23.1.2013 § 7
Kirkkoneuvosto on vuoden 2012 lopulla virkavapausanomuksia
käsitellessään todennut seurakunnan tarvitsevan periaatelinjauksen
virkavapauksien myöntämiseen.
Palkattomat virkavapaat esim. toisen viran hoitoa tms. syytä varten
aiheuttavat usein työnantajalle kohtuuttomia järjestelyjä. Aikaisemmin
virkavapausanomuksiin on suhtauduttu hyvinkin myönteisesti.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää, että tulevissa virkavapausanomuksissa otetaan
entistä enemmän huomioon työnantajan töiden järjestelyt eikä
virkavapausanomuksia hyväksytä entisin perustein. Pääsääntöisesti ei
virkavapauksia myönnetä toisen viran hoitoa varten. Myös vuorotteluja opiskeluvapaat harkitaan töiden järjestelyjen kautta.
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kirkkoneuvosto päättää, että tulevissa virkavapausanomuksissa otetaan
huomioon työnantajan töiden järjestelyt eikä virkavapausanomuksia
hyväksytä entisin perustein. Pääsääntöisesti ei virkavapauksia myönnetä
toisen viran hoitoa varten. Kaikkien harkinnanvaraisten virka- ja
työvapaiden osalta vapaan myöntämisen perusteena ovat toiminnalliset
näkökohdat.
Kirkkoneuvosto päätti, esittelijöiden esityksestä poiketen, jättää asian
pöydälle.

21 §
Henkilöstöasia (palkallinen / palkaton virkavapaus kuntoutusta varten)

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:

Päätös:

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

23 §
Henkilöstöasia (sairausloman sijaisjärjestelyt)

24 §
Salon seurakunnan hankintavaltuudet
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 1 kohdassa säädetään, että
kirkkoneuvosto päättää hankintavaltuuksista aina toimikautensa alussa.

Hankintavaltuuksien puitteissa johtokunnat ja viranhaltijat tekevät
hyväksytyn talousarvion mukaisia hankintoja ilman, että kaikkia asioita
tarvitsee tuoda ylempien elinten erikseen päätettäväksi. Tämä menettely
on osoittautunut joustavaksi seurakunnan toiminnan rutiineja
hoidettaessa. Hankinnoista on myös ohjeistusta seurakunnan sisäisen
valvonnan ohjeessa, joka on hyväksytty lokakuussa 2012.
Normaalin seurakunnallisen toiminnan hoitamiseen ei erillisiä
hankintavaltuuksia tarvita. Ostotoimintaa varten seurakunnassa on
käytössä menettelytavat ostotoimintaa varten. Hyväksyessään
seurakunnan laskut maksettavaksi talousjohtaja samalla vastaa myös
hankintojen suorittamisesta hankintasäännösten mukaisesti.
Erillisiä hankintavaltuuksia tarvitaan lähinnä hankittaessa kalustoa,
tehtäessä kiinteistöihin liittyviä korjauksia ja solmittaessa muita
ostosopimuksia.
Tarvikkeiden ja palvelusten hankinnan kynnysarvo on nykyisin 30.000
euroa. Tätä suuremmat hankkeet tulee kilpailuttaa julkisesti hankintalain
säännösten mukaan.
Hankintalain säännösten mukaan kynnysarvo rakennus- ja
korjaustyöhankkeiden osalta on tällä hetkellä 150.000 euroa (ilman
arvonlisäveroa). Tämän arvon ylittävät rakennushankkeet tulee
kilpailuttaa julkisesti.
Asiasta edellisen kerran päättäessään kirkkoneuvosto ohjeisti kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan tiedottamaan kirkkoneuvostolle kaikista
yli 50.000 euron hankinnoista.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää seuraavista hankintavaltuuksista:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
Talousjohtaja
Isännöitsijä
Kiinteistöpäällikkö
Hautaustoimen päällikkö
Taloustoimiston toimistopäällikkö

100.000 euroa
15.000 euroa
10.000 euroa
10.000 euroa
10.000 euroa
10.000 euroa

Hankintavaltuuksien puitteissa voivat viranhaltijat ja johtokunnat tehdä
hyväksytyn talousarvion mukaisia hankintoja ja hoitaa talousarviossa
hyväksyttyjä korjaus- ym. rakennusprojekteja sisäisen valvonnan ohjeen
mukaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti seuraavista hankintavaltuuksista:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 100.000 euroa
Talousjohtaja
15.000 euroa
Isännöitsijä
10.000 euroa
Kiinteistöpäällikkö
10.000 euroa
Hautaustoimen päällikkö
10.000 euroa
Taloustoimiston toimistopäällikkö
10.000 euroa

Samalla kirkkoneuvosto ohjeisti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tiedottamaan kirkkoneuvostolle kaikista yli 50.000 euron
hankinnoista.
25 §
Pysyvien vastaavien aktivointiraja
Salon seurakunnan poistosuunnitelman vahvistamisen (Kirkkovaltuusto
22.12.2009 § 65) yhteydessä ei ole erikseen vahvistettu pysyvien
vastaavien aktivointirajaa.
Tilintarkastuksessa on kiinnitetty asiaan huomiota ja tilintarkastajat
suosittelevat, että seurakunnan poistolaskennan ohjeistukseen lisätään
aktivointiraja, jota noudatetaan jo budjetointivaiheessa määriteltäessä
käyttötalousmäärärahan ja investointimäärärahan ero.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen aktivointirajan määrittelyyn vaikuttaa
myös seurakunnan koko. Isommissa seurakunnissa esim. ajoleikkurit
ovat kuluvia työkoneita, joista osa vaihtuu vuosittain. Niiden
kirjaaminen investointiosaan ei ole tarkoituksenmukaista.
Poistolaskennan ja pysyvien vastaavien ohjeistuksessa sanotaan, että
kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää
taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien euromääräiset rajat.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Salon
seurakunnan pysyvien vastaavien aktivointirajaksi vahvistetaan 15.000
euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, esittelijän esityksestä poiketen, esittää
kirkkovaltuustolle, että pysyvä vastaava aktivoidaan, kun
arvonlisäverolla vähennetty hankintameno on vähintään 10.000 euroa ja
pitoaika vähintään kolme (3) vuotta. Mikäli hankinta koostuu useasta eri
osasta, joiden yhteenlaskettu hankintameno on vähintään aktivointirajan
ylittävä, se viedään pysyvään vastaavaan ja kirjataan poistosuunnitelman
mukaisina poistoina kuluksi. Aktivointirajan alittavat hankinnat kirjataan
suoraan hankintavuoden kuluksi.

26 §
Henkilöstöasia (hoitovapaan sijaisjärjestelyt)
27 §
Ilmoitusasiat
Naarila on varattu kirkkovaltuuston kevätillan viettoa varten 22.5.2013
klo 18 alkaen.
Seurakunta on saanut tapaninpäivän 2011 myrskyvahingosta
metsävakuutuksen perusteella 86.037,62 euron korvauksen.

Tilintarkastajien raportti sisäisen valvonnan ohjeistuksesta ja
toimenpiteistä. Liite 1
Kirkkoneuvoston edustajat kiinteistö- ja hautaustoimen ja nuorisotyön
johtokunnissa antoivat kirkkoneuvostolle selvityksen kokouksissa
käsitellyistä merkittävistä asioista.
Päätös:

28 §
Muut asiat

Merkittiin tiedoksi. Nuorisotyön johtokunnan tapahtuman vuoksi
siirretään kirkkovaltuuston kevätillan vietto huhtikuulle.

Kirkkoneuvoston jäsen Päivi Uusitalo kysyi taloudesta ja viime vuoden
tilinpäätöksestä. Talousjohtaja vastasi kysymykseen.
Kirkkoneuvoston jäsen Simo Vesa kysyi seurakunnan 70- ja 75vuotiaille järjestettävistä yhteisjuhlista. Kirkkoherra vastasi tähän
kysymykseen.

29 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

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 14.2.2013

Karoliina Mäkinen

Matti Nieminen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 6.2.2013–4.3.2013.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
15.2.2013–4.3.2013.

Salossa 5.3.2013

Taina Manelius

