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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 7/2017

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 22.11.2017 klo 18–20.15
keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:
Jäsen
Hukka Timo, pj.
Siivo Jouko, vpj.
Helenius Riitta
Hietanen Marika
Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Määttänen Iiris
Peltonen Jorma
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka
Hyttinen Marjatta, kv. pj.
Lähdekorpi Matti, kv. vpj.
Eriksson Marjut, tal.joht.

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
X
Laiho Jari J.
X
Panttila Eija
X
Mäkinen Karoliina
X
Niinistö Kari
X
Pölönen Hannu
X
Parviainen Pirjo
X
Marjalaakso Jouko
X
Heikkinen Seppo
X
Iho Irma
X
Kunnia Marjo
X
Järvinen Anne
X
xxxxx
X
xxxxx
X
xxxxx

Läsnä

-

Kokouksen alkuun oli kutsuttu Suomen Pankkiiriliike Oy:n ja sen tytäryhtiön SP Kapitaali Oy:n
edustajat Antero Haikonen ja Mats Skön kertomaan sijoituspalvelutoiminnastaan. He poistuivat
esityksensä jälkeen ennen varsinaista kokousta.
121 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
122 §
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.

123 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Riitta Helenius ja
Marika Hietanen.
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Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 24.11.2017 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 27.11.–12.12.2017 klo 9–13.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Riitta Helenius ja
Marika Hietanen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 24.11.2017 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 27.11.–12.12.2017 klo 9–13.

124 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että
kirkkoherralla ja talousjohtajalla on asioita, joista osa käsitellään omina
pykälinään ja osa kohdassa muut asiat ja ilmoitusasiat.

125 §
Seurakunnan sijoituspolitiikan päivittäminen
Liite 1, Seurakunnan sijoituspolitiikka 1.1.2018 lukien
Liite 2, Hautainhoitorahaston sijoituspolitiikka 1.1.2018
Salon seurakunnassa on noudatettu seurakuntien yhdistyessä
hyväksyttyjä sijoituspoliitikoita. Näiden yhdeksän vuoden aikana
markkinoille on tullut uusia sijoitusinstrumentteja, joten seurakunnan
sijoituspolitiikat on hyvä uudistaa vastaamaan tätä päivää.
Päivitettyihin sijoituspoliitikoihin on pyydetty kommentit nykyisiltä
varainhoitajilta ja Suomen pankkiiriliike Oy:ltä, joka oli mukana myös
seurakunnan varainhoidon kilpailuttamisessa vuonna 2012. Tehdyt
muutokset eivät lisää seurakunnan sijoitusriskiä.
Hyväksytyn taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy
seurakunnan sijoituspolitiikan.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
oheisten liitteiden mukaiset Salon seurakunnan ja hautainhoitorahaston
sijoituspolitiikat.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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126 §
Salon seurakunnan hautainhoitorahaston varainhoidon järjestäminen
Liite 3, Hautainhoitorahaston raportti 30.9.2017
Seurakunnan hautainhoitorahaston varoja on säilytetty Osuuspankin
omaisuudenhoitotilillä. Varoja on hoidettu sekä Osuuspankin että
Suomen pankkiiriliikkeen kautta.
Hautainhoitorahaston varat koostuvat pitkäaikaisista hoitosopimuksista,
joista vuosittain käytetään osa haudan vuosihoitoon. Tästä syystä
sijoitustoiminta pitää järjestää siten, että vuosituottoa on tuloutettavissa
tarpeellinen määrä. Hautainhoitorahaston sijoitettavat varat ovat noin 3
miljoonan luokkaa.
Sijoitukset ovat tuottaneet hyvin, mutta hankalaksi on muodostunut
raportointi. Osuuspankki saa sen kautta tehdyistä sijoituksista riittävät
tiedot raportoinnin pohjaksi, mutta muualla tehtyjen kauppojen osalta
raportissa on vain ostohinta.
Suomen pankkiiriliike Oy on kehittänyt omaa raportointiaan ja tarjoaa
seurakunnalle kokonaisvaltaista sijoitusvarainhoitoa, joka poikkeaa
muiden varainhoitajien palveluista. Tätä sijoitusvarainhoitoa hoitaa
Suomen pankkiiriliikkeen tytäryhtiö SP-Kapitaali Oy.
Nykyiseen tilanteeseen verrattuna raportointi paranee, kustannukset
pienenevät ja tuotto-odotukset pysyvät vähintään ennallaan.
Suomen pankkiiriliikkeen edustajat tulevat kokoukseen antamaan
lisätietoja toiminnastaan.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää siirtää hautainhoitorahaston varat SP-Kapitaali
Oy:n hoidettavaksi sitä mukaa kuin sijoitukset kannattaa vaihtaa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
toimistopäällikkö Marika Aholan allekirjoittamaan omaisuudenhoitosopimuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

127 §
Kiinteistö- ja hautausmaakatselmukset 2017
Liite 4, Kiinteistö- ja hautausmaakatselmus, Salo-Uskela
Liite 5, Kiinteistö- ja hautausmaakatselmus, Muurla
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta § 48
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan 19.4.2016 yhdistää
kiinteistökatselmukset ja hautausmaiden katselmukset.
Katselmukset suoritetaan kolmen vuoden jaksoissa. Tarkastusvuorossa 2017 olivat
Salo-Uskelan ja Muurlan alueet.
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Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy
kiinteistö- ja hautausmaiden katselmuksista tehdyt muistiot ja antaa ne edelleen
kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muistiot kiinteistö- ja hautausmaakatselmuksista vuodelta 2017 ja toteaa tarkastukset pidetyksi kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 2 § 8 kohdan mukaisesti.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

128 §
Henkilöstöasia (Anomus osittaisesta virkavapaudesta)
129 §
Henkilöstöasia (Määräaikaisen diakoniaviranhaltijan palkkaaminen vuodeksi 2018)
130 §
Henkilöstöasia (Toimistosihteerin palkkaaminen hautojen hallinta-aikojen tarkistamiseen)

131 §
Salon seurakunnan yhteistyötoimikunnan työnantajaedustajien valitseminen vuosiksi 2018–2021
Salon seurakunnan yhteistyötoimikuntaan kuuluu 12 jäsentä, joista 8
edustaa työntekijöitä ja neljä työnantajaa. Kirkkoherra Timo Hukka ja
talousjohtaja Marjut Eriksson työsuojelupäällikkönä kuuluvat yhteistyötoimikuntaan virkansa puolesta.
Salon seurakunnan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettujen vaali
vuosiksi 2018–2021 pidettiin 11.10.2017. Työsuojeluvaltuutetut
kuuluvat jäseninä Salon seurakunnan yhteistyötoimikuntaan. Kirkon
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vuoden 2018 alusta myös
pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet kuuluvat yhteistyötoimikuntaan. Tästä syystä pääsopijajärjestöjen kanssa käytiin paikallisneuvottelu, jossa sovittiin, keitä työntekijäryhmiä edustamaan valitaan
loput viisi (5) työsuojeluvaltuutettua. Salon seurakunnan työntekijäjäsenet vuosina 2018–2021 ovat työntekijöiden suorittaman vaalin
mukaan seuraavat:
Työsuojeluvaltuutettu:
Varavaltuutetut:
Marika Huhtasalo
Johannes Alaranta, Juha Hekkala
Maria Sirén
Pirjo Lahti, Hanna-Leena Keinänen
Timo Sjöblom
Kai Ruha, Martti Rouhiainen
Anu Pura
Taina Manelius, Heli Leino
Jukka Ståhlström
Tarja Lehtovirta, Marko Välläri
Pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet:
JUKO ry
Sanna Saramo
Kirkon alat ry
Anne-Maarit Pesola
Kirkon alan unioni r.y.
valinta joulukuussa
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Kirkkoneuvoston yhteistyötoimikuntaan erikseen nimittäminä
työnantajan edustajina ovat aiemmin toimineet kiinteistöpäällikkö Kai
Fagerström ja seurakuntapuutarhuri Markku Johansson. Tämä on
toiminnan kannalta järkevää, koska esimerkiksi työsuojeluasiat
koskettavat laajalti juuri kiinteistö- ja hautaustoimen sektoria.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee työntekijöiden valitsemat yhteistyötoimikunnan jäsenet tiedoksi.
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kirkkoherra Timo Hukka ja
työsuojelupäällikkö Marjut Eriksson kuuluvat virkansa puolesta
yhteistyötoimikuntaan.
Kirkkoneuvosto valitsee kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin ja
seurakuntapuutarhuri Markku Johanssonin työnantajan edustajiksi
yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 2018–2021.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

132 §
Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2018
Liite 7, Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma
Liite 8, Koulutussuunnitelma vuodelle 2018
Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa kirkkoneuvoston
hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan. Kehittämissuunnitelman
päivitys käsitellään yhteistyötoimikunnassa 22.11.2017. Eri
henkilöstöryhmien koulutustarpeet vuodelle 2018 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.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää Salon seurakunnan henkilöstön koulutuksiin
osallistumisesta koulutussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai
erikseen tehtävien anomusten perusteella. Koulutussuunnitelman ja
määrärahojen puitteissa kirkkoherra ja talousjohtaja päättävät
koulutussuunnitelman yksityiskohtaisemmasta toteuttamisesta.
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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.

133 §
Seurakunnan kustannuksella hoidettavat haudat
Liite 9, Luettelo hautamuistomerkeistä
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 12.4.2017 § 20
Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunnan
kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on
pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta
hoidetaan seurakunnan kustannuksella. Pääsääntöisesti ei seurakunnan
kirkollisverotuloja saa käyttää hautojen hoitoon.
Kirkkolain suojelusäännökset eivät kohdistu yksittäisiin hautamuistomerkkeihin, mutta
laki velvoittaa pitämään haudan hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Hautamuistomerkkejä on ollut maamme hautausmailla 1700-luvulta lähtien. Muistomerkkien
hoito kuuluu hautaan haudattujen vainajien omaisille ja seurakunnalle asia tulee
ajankohtaiseksi vasta, kun hauta hoitamattomuuden myötä palautuu seurakunnan
hallintaan. Jos hautaoikeus on lakannut ja haudalla on taiteellisesti tai historiallisesti
arvokkaita rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää paikallaan, ne on
asetettava sopivaan paikkaan hautausmaalla tai muulla tavoin huolehdittava niiden
säilyttämisestä.
Salon seurakunnan hautausmailla löytyy vastaavilla kriteereillä olevia hautakiviä.
Joillekin haudoille on edellä mainituin perustein vanhojen seurakuntien aikana istutettu
kesäkukat ja niitä on hoidettu. Osasta vastaavanlaisia hautoja on poistettu reunakivet ja
kukkapesät ja tilalle on istutettu nurmikko. Seurakunta hoitaa näiltä haudoilta
ainoastaan nurmikon leikkuun ja siistimisen.
Seurakuntapuutarhurin esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunta yhdenmukaistaa
seurakunnan hoitamien hautojen perusteet ja vuodesta 2018 siirrytään ainoastaan
nurmihoitoon seuraavien hautamuistomerkkien arviointiperusteilla:
- Suomen tai seurakunnan historian näkökulma, esim. henkilöhistoria tai
tapahtumahistoria
- taiteen näkökulma, esim. kuvanveistos, arkkitehtuuri
- käsityötaidon näkökulma, esim. kiven käsittely tai taonta- ja valutyö
- muistomerkin tyyppi, esim. malli, materiaali, koristeaiheet
- muistomerkki osana hautausmaanympäristöä
Mikäli hautaa reunustaa reunakivet tai kukkakiveys, ne poistetaan ja alue nurmetetaan.
Jos reunakivet ovat osana muistomerkkiä, ne jätetään ja reunustettu alue nurmetetaan.
Nurmialue pidetään siistinä, mutta kesäkukkia ei istuteta.
Poikkeuksina:
- sankarihautausmaat
- muualle haudattujen muistomerkit
- sotiemme muistoksi pystytetyt muistomerkit
- Karjalaan jääneiden muistomerkit
- kirkkojen ja kappelien puistoihin pystytetyt patsaat
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Kirkkoneuvosto 26.4.2017 § 52
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt yleiset periaatteet, joiden
perusteella hauta voidaan hoitaa seurakunnan kustannuksella. Hautaustoimi valmistelee
yksityiskohtaisen luettelon perusteineen kirkkoneuvostolle esitettäväksi ja edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.11.2017 § 52
Seurakunnan kaikki hautausmaat on käyty läpi. Kirkkoneuvoston hyväksymien
periaatteiden mukaisia hautamuistomerkkejä on kaikkiaan 61 kappaletta. Liitteenä on
yksityiskohtainen luettelo muistomerkeistä ja perusteista, jonka mukaan haudat tulisi
ottaa seurakunnan hoidettaviksi.
Seurakuntapuutarhurin esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että oheisen luettelon mukaisia
hautoja hoidetaan jatkossa seurakunnan kustannuksella. Haudoilla on ainoastaan
nurmi- tai hiekkahaudan hoito. Istutuksia haudalle ei tehdä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta totesi, että tällä hetkellä omaisten hoidettavana on hautoja, jotka
hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti tulevat aikanaan myös seurakunnan hoidettaviksi.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lähettää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
listauksen mukaisen luettelon haudoista, jotka hoidetaan aikaisemmin
päätettyjen perusteiden mukaisesti seurakunnan kustannuksella.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

134 §
Rakennustoimikunnan perustaminen
Liite 10, Lausunto Torikatu 6:n perustusten kuntoarvion pohjalta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.11.2017 § 51
Talousarvioon on vuodelle 2018 esitetty määrärahaa Uskelan kirkon sähkökorjausten
suunnitteluun sekä Torikatu 6 vanhan osan perustusten korjauksen suunnitteluun ja
korjausvaihtoehtojen laadintaan. Erityisesti Torikatu 6:een liittyvien korjausten
suunnittelu edellyttää laajapohjaisen rakennustoimikunnan perustamista.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee
keskuudestaan sopivaksi katsomansa määrän jäseniä Uskelan kirkon ja Salo-Uskelan
seurakuntakeskuksen yhteiseen rakennustoimikuntaan. Virkansa puolesta rakennustoimikuntaan kuuluvat talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja aluekappalainen. Kiinteistöja hautaustoimen johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston
jäsenten nimittämiseksi rakennustoimikuntaan.
Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi rakennus- toimikuntaan
puheenjohtaja Kari Niinistön, varapuheenjohtaja Jari J. Laihon, Matti Niemisen ja
Timo Tammin. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta lähettää asian edelleen
kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston jäsenten nimittämiseksi rakennustoimikuntaan.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto nimittää edustajansa Salo-Uskelan seurakuntatalon ja
Uskelan kirkon rakennustoimikuntaan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvoston edustajina
rakennustoimikuntaan kuuluvat Ari-Pekka Luoma ja Jouko Siivo.
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Rakennustoimikunnan tehtävänä on Uskelan kirkon sähkökorjausten
suunnittelu ja Torikatu 6 vanhan osan perustusten korjauksen suunnittelu
ja korjausvaihtoehtojen laadinta.
135 §
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Lähetystyön johtokunta 20.9.2017 § 8
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.
Koskisen rahaston tuottoa on vuonna 2018 käytettävissä n. 20 832 €.
Pääoma on 520 816 €. Viro on neuvostoajan jälkeen yksi maailman maallistuneimpia
maita. Salon seurakunnan pitkäaikaiset nimikkolähetit Anu ja Juha Väliaho (Juha nyt
jo eläkkeellä, mutta jatkaa työtä) siirtyivät Venäjältä Viroon vuosikymmenen alkupuolella ja saivat tehtäväkseen aloittaa seurakuntatyön Sauessa, joka on ollut ainoa
Viron kaupunki ilman luterilaista seurakuntaa. Luterilainen yhteisö on syntynyt ja
toimii lähikaupungin Keilan seurakunnan yhteydessä (myös kirjanpidon osalta).
Väliahojen apuna toimii nykyisin myös Anna Mishina, Evankelisen lähetysyhdistyksen
työntekijä.
Omien toimitilojen saaminen on ollut ajankohtainen jo pari vuotta. Sauen kaupungin
taholta on ehdotettu kirkon rakentamista ja osoitettu siihen hyvä tontti keskeiseltä
paikalta. Sauen kirkon rakennuslupa-asia tulee näillä näkymin päätettäväksi lokakuun
loppupuolella (kaupunginarkkitehdin pitkän sairausloman vuoksi). Koskisen rahaston
vuoden 2017 avustuksella on laadittu alustavat piirustukset pinta-alaltaan 210 neliömetrin suuruiseen rakennukseen (kustannusarvio n. 250 000 €). Vuoden 2018 toukokuussa on tarkoitus aloittaa yksityiskohtainen ja kustannuksiltaan ainakin kolminkertainen arkkitehtisuunnittelu (alustavan suunnitelman hinta 3500 €, jäljellä 1500 €).
Rakennustyöt on mahdollista aloittaa aikaisintaan loppusyksystä 2018. Rakentamisen
pääpaino ajoittuisi vuosille 2019 ja 2020.
Vuoden 2018 kustannuksiin Väliahot pyytävät Salon lisäksi avustusta Tampereen
eteläiseltä seurakunnalta ja seuraavina vuosina kaikilta viideltä ystävyysseurakunnaltaan. Kun kaupungin virallinen lupa on saatu, on mahdollista aloittaa myös
vapaaehtoisen kannatuksen kerääminen. Salon seurakunnalla ja seurakuntalaisilla on
ennestään pitkä perinne Väliahojen työhön liittyneiden kirkkohankkeiden tukijana.
Vammaisten ja vaikeasti sairaiden lasten ja perheiden tukisäätiö (Jokainen-säätiö) on
Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani Venäjällä. Vammaiset ovat Venäjällä
väliinputoajia yhteiskunnassa ja kirkossakin. Säätiö järjestää vuosittain integroidun
leirin, jossa on sekä vammaisia että terveitä lapsia (myös Salon nimikkokohteesta
turvakoti Dikonista).
Johtavan viranhaltijan esitys: Koskisen rahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2018:
Avustusta annetaan 1) 20 000 Viron kirkolle/ Keilan seurakunnalle Sauen kirkon
arkkitehtityöhön ja rakennustöiden aloittamiseen, mikäli kaupunki antaa rakennusluvan. 2) 832 € vaikeavammaisten ja sairaiden lasten perheitä tukevalle Jokainensäätiölle (Venäjä, Inkerin kirkko) integroidun leirin järjestämiseen.
Päätös: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin. Irma Iho jätti eriävän mielipiteen.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle lähetystyön johtokunnan esittämän Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelman
hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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136 §
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020 ja talousarvio vuodelle 2018
Liite 11, Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2018–2020 ja talousarvio vuodelle 2018.
Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisenä
laskelmana seurakunnan vuoden 2018 talousarvion yhteydessä.
Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,4 mukaan.
Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2018 kirkollisverotuloja
8,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuden määrä vahvistetaan vuosittain
kunnan asukasmäärän perusteella. Ensi vuonna summa on yhteensä
1.040.000 euroa. Verotulopohjan edelleen vähentyessä seurakunnan
saamien kirkollisverotulojen arvioidaan jatkavan laskuaan ensi vuonna.
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy
31.1.2018. Neuvotteluratkaisu saadaan todennäköisesti vasta tammikuussa. Kilpailukykysopimuksen yhteydessä päätettyä lomarahojen
leikkausta jatketaan vielä 2018 ja 2019. Palkkakustannuksiin on
talousarvioon laskettu 1 prosentin nousu.
Investointeihin on vuonna 2018 budjetoitu yhteensä 875.000 euroa.
Suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat Naarilan leirikeskuksen liittäminen
Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskuntaan ja Halikon
Pikkupappilan katon korjaus, jotka molemmat siirtyvät ensi vuoteen.
Myös Salon kirkon urkuhankinta siirtyy vuodella. Torikadun kerrostalon
ja seurakuntatalon vanhan osan purun/kunnostuksen suunnittelu ja
toteutus ovat seuraavien vuosien suurimpia investointeja, samoin
Uskelan kirkon korjaukset.
Investointihankkeiden lisäksi seurakunta käyttää noin 400.000 euroa
alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon. Tällä
pyritään varmistamaan seurakunnan tilojen säilyminen tulevaisuudessakin toimintakuntoisina.
Talousarvio on yhteensä 0,93 miljoonaa euroa alijäämäinen vuosikatteen
ollessa 232.114 euroa ylijäämäinen.
Kirkkoneuvoston 17.5.2017 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.
3) Vain välttämättömät investointihankkeet mm. kirkkojen peruskorjausten osalta otetaan talousarvioon. Hallitusti huomiseen suuntaviivat ohjaavat seurakunnan toimintaa vuosina 2016–2018.
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Lisäksi kirkkoneuvosto on aikaisemmin päättänyt henkilöstösuunnitelman laadinnasta tasapainotussuunnitelman pohjaksi.
Johtokunnat ovat käsitelleet yhdessä valmistellun talousarvion.
Johtokuntien käsittelyssä viranhaltijoiden esitykset eivät ole muuttuneet.
Talousjohtajan valmistelema talousarvio pohjautuu johtokuntien
esityksiin.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2020 ja talousarvion vuodelle
2018 ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

137 §
Lisätalousarvio vuodelle 2017
Nykyisen kirjanpitosäännöstön perusteella satunnaisista pysyvien
vastaavien eli mm. kiinteistöjen ja irtaimen myyntivoitto on kirjattava
käyttöomaisuuteen tuloksi. Koska talousarvion sitovuustasoksi on
määritelty toimintakate, vääristävät myyntituotot kyseisen kustannuspaikan toimintakatetta. Kirkkovaltuusto on myös linjannut, että mm.
kiinteistöjen myynneistä saatavat tuotot on käytettävä investointeihin
eikä käyttömenoihin.
Tänä vuonna on myyty Muurlan Rantamaja, Halikon Kanttorila,
Kiikalan tontti ja Muurlan kirkonkylästä maa-alue, joiden myyntihinnat
on kirjattu kustannuspaikoittain toimintatuottoihin. Myynneistä
aiheutuneet välityspalkkiot taas on kirjattu käyttömenoiksi.
Lisäksi tälle vuodelle varattu määräraha työterveyshuollon palveluihin ei
tule riittämään vaan toteutuma tulee olemaan lähellä viime vuoden
lukua. Työterveyshuollon menoista suurin osa koostuu ns. ennaltaehkäisevästä toiminnasta, joka Salon kokoisessa seurakunnassa on
jouduttu työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa jakamaan osin
kolmen vuoden jaksoihin. Muun muassa kohdennetut terveystarkastukset
ja työpaikkakäynnit ovat ehtona Kelan korvaukselle. Tänä vuonna
toteutettiin myös koko seurakunnan työntekijöiden yhteinen koulutus- ja
työhyvinvointipäivä yhdessä työterveyshuollon kanssa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:
Leirikeskukset
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
+118.000 euroa
Asiantuntijapalkkiot
-2.500 euroa
Muut rakennukset
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
+148.000 euroa
Asiantuntijapalkkiot
-2.500 euroa
Maa- ja metsätilat
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
+15.000 euroa
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Asiantuntijapalkkiot
Talous- ja henkilöstöhallinto
Työterveyshuolto
Päätös:

-1.300 euroa
-30.000 euroa

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

138 §
Uusien jäsenten nimittäminen alueneuvostoihin
Särkisalon alueneuvoston jäsenen Sirpa Rouhikosken tilalle pitää valita
uusi jäsen.
Perniön alueneuvoston varajäsenten Mauri Jokisen ja Triinu Heinosen
tilalle pitää valita uusi varajäsen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Sirpa Rouhikosken, Mauri Jokisen ja Triinu Heinosen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Sirpa Rouhikosken
tilalle Särkisalon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimittää uudet varajäsenet Mauri Jokisen ja Triinu
Heinosen tilalle Perniön alueneuvostoon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

139 §
Uuden varajäsenen nimittäminen lapsityön johtokuntaan
Lapsityön johtokunnan varajäsenen Triinu Heinosen tilalle pitää valita
uusi varajäsen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Triinu Heinosen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Triinu Heinosen
tilalle lapsityön johtokuntaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

140 §
Uuden jäsenen nimittäminen sairaalasielunhoidon neuvottelukuntaan
Sairaalasielunhoidon neuvottelukunnan varsinaisen jäsenen Mauri
Jokisen tilalle pitää valita uusi jäsen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Mauri Jokisen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden jäsenen Mauri Jokisen
tilalle sairaalasielunhoidon neuvottelukuntaan.
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Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

141 §
Uuden varajäsenen nimittäminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan varajäsenen Tuula Kuuselan
tilalle pitää valita uusi varajäsen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Tuula Kuuselan eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Tuula Kuuselan
tilalle kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

142 §
Henkilöstöasia (Henkilöstöä koskevat viranhaltijapäätökset 1.10.–15.11.2017)
143 §
Oikaisuvaatimus Kuusjoen kanttoritilanteesta
Liite 12, Kirkkoneuvoston päätökseen liitetty kirkkoherran lausunto
Liite 13, Oikaisuvaatimus
Kirkkoneuvosto 11.10.2017 116 §
Liitteenä olevan kirjelmän johdosta kirkkoherra on käynyt Kuusjoen alueneuvostossa
kertomassa ”Hallitusti huomiseen” -strategian mukaisesta kaksoisaluejärjestelmän
muokkaamisesta. Kaksoisaluejärjestelmä edesauttaa henkilöstösuunnittelua sekä tukee
talouden tasapainotussuunnitelmaa. Työvoimaresurssien joustavan ja järkiperäisen
käytön kannalta on hyväksi, että maantieteellisesti sopivilla alueilla käytetään
mahdollisimman pitkälle samaa henkilöstöä. Tämä edesauttaa myös alueiden yhteisen
toiminnan suunnittelua. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista noudattaa seurakunnan
yhteistä strategiaa koko seurakunnan alueella. Tämän mukaisesti Kirsi Laakkonen
toimii ensisijaisesti kanttorina sekä Perttelin, että Kuusjoen alueilla.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto pitäytyy aikaisemmissa strategisissa
linjauksissaan.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti keskustelun perusteella, että kirkkoherra laatii asiasta
lausunnon, joka liitetään pöytäkirjaan.

Kirkkoneuvoston päätös 116 § 11.10.2017 on ollut KL 24:5 mukaisesti
valmisteluun verrattava. Sihteeri on antanut päätöksestä kuitenkin
virheellisesti oikaisuvaatimusosoituksen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto poistaa annetun oikaisuvaatimuksen todeten sen olleen
virheellinen. KL 24:5 kohdan perusteella valmisteluun verrattavasta
asiasta ei ole valitusoikeutta. Saapunutta oikaisuvaatimusta ei näin ollen
käsitellä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

13
144 §
Henkilöstöasia (Opintovapaa-anomus)
145 §
Seurakunnan vuoden 2018 kolehtisuunnitelman vahvistaminen
Liite 14, Vuoden 2018 kolehtisuunnitelma
Salon seurakunnassa noudatetaan yhteistä kirkkoherran laatimaa ja
kirkkoneuvoston vahvistamaa kolehtisuunnitelmaa. Alueellisia
poikkeamia kolehtisuunnitelmaan tehdään yksittäistapauksissa sellaisina
sunnuntaipäivinä, jolloin vuorossa on vapaa kolehti. Näitä alueellisia
poikkeamia ei ole merkitty yhteiseen suunnitelmaan, vaan aikaisemmin
on hyväksytty ne kohteet, joihin poikkeuksellisia kolehteja voidaan
kerätä.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

146 §
Hautainhoitorahaston hoitosopimusten saadut ennakot
Vanhimmat hautainhoitorahastot on perustettu 1900-luvun alussa.
Hautainhoitorahastojen säännöt tarkistettiin vuonna 1977 ja silloin niistä
poistettiin ainaishoitoa ja hautamuistomerkkien kunnossapitovelvollisuutta koskevat säännökset. Hautainhoitorahaston sääntöjä on
tarkistettu viimeksi uuden kirkkolain ja -järjestyksen voimaantulon
yhteydessä vuoden 1994 alussa.
Vanhan kirkkolain 349 §:n 2. momentin mukaan ainaisten ja määräaikaisten sopimusten hoitoon oli käytettävissä vain hautainhoitorahaston
pääomien tuotto. Seurakunnat ovat kuitenkin noudattaneet kirkkohallituksen vuonna 1954 antamaa suositusta, jonka mukaan määräaikaisen sopimuksen hoitoon oli käytettävissä sekä pääoma että tuotto.
Vaikka hautainhoitorahaston pääoman käyttäminen määräaikaisten
hoitosopimusten hoitamiseen ei ollut vanhan kirkkolain säännösten
mukainen, menettely oli välttämätöntä, koska muuten maksettu pääoma
olisi jäänyt seurakunnalle sopimuskauden päättyessä.
Seurakunnilla oli mahdollisuus tehdä määräaikaisia haudanhoitosopimuksia myös rahastointijärjestelmää käyttämättä. Joissakin
seurakunnissa vanhan kirkkolain (voimassa 1993 loppuun saakka)
mukainen hautainhoitorahasto on säilytetty ja sen kautta hoidetaan vain
ainaishoitosopimukset, kun vanhat määräaikaiset hoitosopimukset ovat
päättyneet. Useimmissa seurakunnissa on vain yksi hautainhoitorahasto,
jonka kautta hoidetaan kaikki sopimukset. Tällöin ainaishoitosopimusten
hoitoa pelkästään pääoman tuotolla saattaa olla vaikea selvittää. Myös
hyvin pitkiin määräaikaisiin hoitosopimuksiin liittyvien varojen käyttöä
saattaa olla vaikea selvittää, koska ainaishoitosopimusten ja pitkien
määräaikaisten sopimusten varoja ei ole pidetty kirjanpidossa erillään.
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Kaikilla vuonna 2009 liittyneillä seurakunnilla on ollut käytössään
Status hautakirja hoitosopimusten hallinnointiin. Ohjelman käyttöönoton
yhteydessä hoitosopimusten reskontran pääomaa ei ole täsmäytetty
kirjanpitoon. Hautainhoitorahastoa yhdistettäessä kirjanpidon taseen
saadut ennakot ovat olleet n. 800 t€ suuremmat kuin reskontran
ilmoittama pääoma.
Vuoden 2017 aikana reskontran tilanne on selvitetty ja vanhat
sopimukset käyty lävitse. Selvityksen tuloksena voidaan todeta, että
reskontraero aiheutuu hautainhoitorahastojen historiasta ja vanhojen
seurakuntien kirjauskäytännöistä. Hoitosopimusten saatuja ennakoita
1.1.2017 taseessa on yhteensä 3 207 346,64 €. Hoitoreskontran pääomat
1.1.2017 ovat yhteensä 2 405 289,80 €. Taseen saadut ennakot ovat
802 056,84 € suuremmat. Ero on edellisten tilikausien ylijäämää.
Talousjohtajan esitys:

Hautainhoitorahaston taseen saaduista ennakoista tili 23900 siirretään
783 889,62 € tilille 208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä sekä
18167,22 € tilille 238000 Saadut ennakot.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

147 §
Saatavien kirjaaminen luottotappioksi vuoden 2017 kirjanpitoon
Kirkon palvelukeskus suosittaa luottotappioiden kirjaamista kahdesti
vuodessa. Kirkkoneuvosto on alkuvuonna vahvistanut ensimmäisen erän
luottotappioita tälle vuodelle. Kirjanpidon mukaan sen jälkeen on
kertynyt saatavia 1920,50 euroa. Näiden perintä on hoidettu ohjeistuksen
mukaisesti. Palvelukeskus lähettää kaksi perintäkirjettä, jonka jälkeen
seurakunnasta lähetetään vielä kirje. Talousjohtaja esitteli kokouksessa
saatavalistan. Lista sisältää kansalaisten henkilötietoja, joten se ei ole
julkinen.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää kirjata esitetyn listan mukaiset, 1920,50 euron
saatavat luottotappioiksi vuoden 2017 kirjanpitoon.
Yli 200 euron saatavien osalta perintää jatketaan, mikäli ei ole tiedossa
asiakkaan varattomuus.

Päätös:

148 §
Muut asiat

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoherra esitteli veteraanijärjestöjen kirjeen, jossa ehdotetaan
seurakunnan kustannettavaksi kaatuneiden muistopäivän seppeleet
(12 kpl). Näistä on ennen huolehtinut reserviläisjärjestöt.
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta hoitaa jatkossa kaatuneiden
muistopäivän seppeleiden kustannukset.
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149 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
Talousjohtaja ilmoitti, että arkkihiippakunnan tuomiokapituli on
vahvistanut 1.11.2017 maanvuokrasopimuksen koskien Pensalon
rantatonttia. Vuokralainen on Otto Hovi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

150 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

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 24.11.2017

Riitta Helenius

Marika Hietanen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.11.-12.12.2017.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
27.11.–12.12.2017.
Salossa 13.12.2017

Marjut Eriksson

