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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 3/2017

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 26.4.2017 klo 18–20.35
keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo
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Mäkinen Karoliina
X
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X
Pölönen Hannu
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X
Marjalaakso Jouko
X
Heikkinen Seppo
X
Iho Irma
X
Kunnia Marjo
X
Järvinen Anne
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X
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X
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X
xxxxx

Läsnä

X

saapui § 43 alussa

40 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
41 §
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.

42 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Juha Laurila ja
Ari-Pekka Luoma.
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Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 28.4.2017 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 2.5.–18.5.2017 klo 9–13.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juha Laurila ja AriPekka Luoma.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 28.4.2017 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 2.5.–18.5.2017 klo 9–13.

43 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että Jorma
Peltoselle ja Annikka Viitaniemelle annetaan puheenvuoro pykälässä
Muut asiat.

44 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen kirkkovaltuustolle annettavaksi
Liite 1, Tilintarkastuskertomus 2016
Kirkkoneuvosto on 29.3.2017 kokouksessaan allekirjoittanut tasekirjan
vuodelta 2016 ja antanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkistettavaksi.
Tilintarkastuksen lopputarkastus on suoritettu 4.4.2017.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden ylijäämä 406.443,64 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2016 alijäämä 93.780,79 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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45 §
Tilintarkastajan yhteenveto vuoden 2016 tarkastuksesta
Liite 2, Tilintarkastajan yhteenveto vuoden 2016 tarkastuksesta
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastajan lausunnon.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

46§
Varainhoitajien salkkuraportit
Liite 3, EvLi
Liite 4, SEB
Liite 5, Taaleri
Liitteessä täyden valtakirjan varainhoitajien salkkuraportit
per 31.3.2017.
Talousjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

47 §
Salon seurakunnan palveluhinnasto vuodelle 2018
Liite 6: Hinnastoluonnos 2018
Kirkkoneuvosto päättää muiden kuin hautapaikkamaksujen osalta seurakunnassa sovellettavasta hinnastosta. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §
mukaan hautapaikoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen hinnaston vuodelle
2018.
Kirkkoneuvosto antaa vuoden 2018 hinnastossa ehdotetut Salon
seurakunnan hautapaikkamaksut kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
-----------------------------------Marika Hietanen esitti kastetilaisuuksista (hinnaston kohta 5.2.)
perittäväksi 70 euron hintaa talousjohtajan esittämän 120 euron sijaan.
Häntä kannatti Riitta Helenius. Suoritetussa äänestyksessä 70 euron
hinnan puolesta äänesti 9 jäsentä, kaksi äänesti tyhjää ja yksi jäsen oli
talousjohtajan esityksen kannalla.
Ari-Pekka Luoma esitti emäntäpalvelujen hinnastoesitykseen muutosta
kohtaan lounas 9 eur. Hänen esitystään, 8 euroa, kannatti Marika
Hietanen. Suoritetussa äänestyksessä muutosesitystä äänesti 5, yksi tyhjä
ja talousjohtajan esityksen puolesta 6 jäsentä.
---------------------------------------
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Päätös:

Hinnasto vuodelle 2018 hyväksyttiin kohdan 5.2. muutoksella.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Salon seurakunnan
hautapaikkamaksujen hyväksymistä.

48 §
As Oy Paimenkankareen osakkeiden nro 2653-2856 myynti
Seurakunnan hautainhoitorahasto omistaa osoitteessa Reväntie 207,
25380 Rekijoki 34 m2 yksiön, joka on ollut jonkin aikaa ilman
vuokralaista. Kirkkoneuvosto on aiemmin päättänyt, että kyseisen
huoneiston osakkeet voidaan myydä, mikäli huoneisto tyhjenee
vuokralaisista.
Pauli Lehtonen Teuvalta on tehnyt tarjouksen huoneistosta. Hänen
tarjouksensa on 8.000 euroa. Yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke,
jonka mukaan taloyhtiö tai osakkaat voivat 30 päivän kuluessa kaupasta
lunastaa osakkeet kauppahintaan.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myydä As Oy Paimenkankare osakkeet 26532856, jotka oikeuttavat huoneiston nro 11 hallintaan Pauli Lehtoselle
hintaan 8.000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

49 §
Merisalon myynti
Liite 7, Rantayleiskaava Kemiö
Kirkkoneuvoston kokouksen 25.5.2016 § 67 mukaisesti talousjohtaja ja
kiinteistöpäällikkö ovat selvittäneet Merisalon kiinteistön kaavoitusta.
Kemiön rantayleiskaavassa alue on merkitty kaavamerkinnöillä RM
(matkailupalvelujen alue) ja MY (maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Kemiönsaaren kaava-arkkitehdin
mukaan poikkeaminen tästä ei ole mahdollista ja yleiskaavamuutoskaan
ei tuo lisärakennusoikeutta alueelle. Tästä syystä alueen myynti yhtenä
kokonaisena kiinteistönä on ainoa vaihtoehto.
Talousjohtajan esitys:

Merisalon myynnin valmistelu aloitetaan.
---------------------------------Ari-Pekka Luoma esitti, ettei Merisalon myynnin valmistelua aloiteta,
mutta häntä ei kannatettu.
----------------------------------

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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50 §
Henkilöstösuunnitelman laadinta
Liite 8, Yhteenveto alueneuvostojen ja johtokuntien esityksistä
Kirkkoneuvosto 30.11.2016 § 137
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.5.2016 päättänyt laatia uuden
tasapainotussuunnitelman seurakunnan talouden tasapainottamiseksi.
Henkilöstökulut ovat seurakunnan taloudessa suurin menoerä, joten toiminnan
suunnittelu ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma olisi tarpeellista laatia
tasapainotussuunnitelman pohjaksi.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että työalat valmistelevat vuosia 2017–
2020 koskevan henkilöstösuunnitelman toiminnan sopeuttamisen ja seurakuntalaisten
nykytarpeiden pohjalta. Henkilöstösuunnitelmat laaditaan vuoden 2017 maaliskuun
loppuun mennessä, jonka jälkeen kirkkoneuvosto päättää jatkotoimista.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kirkkoherra ja talousjohtaja
ohjeistavat työaloja henkilöstösuunnitelman laatimisessa.

Henkilöstösuunnitelman laadintaan annettiin ohjeistus, jonka perusteella
alueneuvostot ja työalat ovat käsitelleet henkilöstösuunnitelmia.
Ohjeistuksessa pyydettiin mm. arvioimaan työalan kohderyhmien
muutoksia alueellisesti ja määrällisesti, nykyisten toimitilojen
hyödyntäminen vs. vuokratilat (kuljetukset jne.), nykyiset ja tulevat
henkilöstöresurssit ja jostakin toiminnasta mahdollisesti luopuminen.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää jatkotoimenpiteistä annettujen selvitysten
perusteella.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti käsitellä asiaa seuraavan kokouksen yhteydessä
pidettävässä kevätkoulussaan.

51 §
Seurakunnan kirkkojen vakuutusarvot
Liite 9, Kirkkojen vakuutusarvot
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.2.2017 § 9
Salon seurakunnan 14 kirkon vakuutusarvot ovat vanhojen seurakuntien aikaisia. Tästä
johtuen vakuutusarvot eivät ole yhtenäisiä. Kiinteistöpäällikkö on kiertänyt
LähiTapiolan riskikartoitushenkilöiden kanssa kirkkorakennukset, minkä perusteella
LähiTapiola on toimittanut tarkistetun kirkkojen vakuutusarvolistauksen.
Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee toimitetut
vakuutusarvot ja lähettää ne edelleen tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Pohjatiedot (mm. m2)
tarkistetaan ja selvitetään muutosten vaikutus vakuutusmaksuihin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 12.4.2017 § 19
Tiedot on käyty läpi ja tarkistettu.
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Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee toimitetut
vakuutusarvot ja lähettää ne edelleen tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen tämän hetkiset vakuutusarvot.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

52 §
Seurakunnan kustannuksella hoidettavat haudat
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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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.

53 §
Testamenttien kautta seurakunnalle tulleet hoitohaudat
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 12.4.2017 § 21
Testamenttien kautta seurakunnalle tulleita vainajan haudanhoitoja kustannetaan tällä
hetkellä hautainhoitorahaston kautta ilman kohdennettua kustannuspaikkaa.
Tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat ovat pyytäneet siirtämään nämä hoidot
hautahoitorahastoon yksilöitynä kustannuksineen.
Seurakuntapuutarhurin esitys: Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle, että vuoden 2018 alusta siirrytään käytäntöön, jossa vainajan
testamentatessa seurakunnalle omaisuutta haudan hoitoa vastaan, seurakunta siirtää
testamentista enintään sillä hetkellä pisintä haudanhoitosopimusta vastaavan summan
hautainhoitorahastoon. Tästä eteenpäin seurakunnan hautainhoitorahasto hoitaa hautaa
sopimuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tilintarkastajan esille ottama ja selvitettävä asia hautainhoitoreskontran
ja taseen saatujen ennakoiden ero johtuu osin myös näistä vanhoista
käytännöistä, joissa hautoja on hoidettu seurakunnan toimesta tekemättä
ao. kirjauksia seurakunnan ja hautainhoitorahaston välillä. Selvittäminen
vaatii melko paljon henkilöresursseja hoitohautojen määrän ollessa yli
7000 ja vanhojen seurakuntien käytännöt erilaisia.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että vainajan testamentatessa seurakunnalle
omaisuutta haudan hoitoa vastaan, seurakunta siirtää testamentista
enintään sillä hetkellä pisintä haudanhoitosopimusta vastaavan summan
hautainhoitorahastoon. Tässä summalla seurakunnan hautainhoitorahasto
hoitaa hautaa sopimuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

54 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen organisaation muutos
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 12.4.2017 § 24
Seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen nykyisen organisaation mukaan siivoojien
lähiesimies Satu Kaukiainen ja emäntien lähiesimies Tarja Lehtovirta ovat suoraan
talousjohtajan alaisia. Siivoojat ja emännät ovat Kaukiaisen ja Lehtovirran alaisia sen
mukaisesti, kumpaa tehtävää he pääasiassa hoitavat.
Tarkoituksenmukaista on, että Satu Kaukiainen ja Tarja Lehtovirta siirretään
kiinteistöpäällikön alaisuuteen, jolla on jo nyt koko muu kiinteistö- ja hautaustoimen
henkilöstö alaisuudessaan. Näin myös kaikki siivoojat ja emännät siirtyvät heidän
mukanaan kiinteistötoimen organisaatioon myös hallinnollisesti.
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Organisaatiomuutoksesta on käyty keskustelua Satu Kaukiaisen ja Tarja Lehtovirran
kanssa ja asia on tuotu esille myös emäntien kokouksessa.
Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle, että kiinteistö- ja hautaustoimen organisaatiota muutetaan siten, että
siivoojien lähiesimies Satu Kaukiainen ja emäntien lähiesimies Tarja Lehtovirta
siirretään kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin alaisuuteen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn organisaatiomuutoksen, jossa
emäntien lähiesimies Tarja Lehtovirta ja siivoojien lähiesimies Satu
Kaukiainen siirretään kiinteistöpäällikön alaisuuteen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

55 §
Suntio Veijo Hiilovaaran irtisanoutuminen suntion virasta eläköitymisen johdosta
Liite 10, Veijo Hiilovaaran irtisanoutuminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 12.4.2017 § 27
Suntio Veijo Hiilovaara irtisanoutuu Salon seurakunnan suntion virasta 1.10.2017
lähtien eläköitymisen vuoksi. Pitämättömien vapaiden johdosta hän jää töistä pois jo
toukokuun lopussa.
Seurakunnassa on useita suntion koulutuksen saaneita työntekijöitä, joista joku saattaisi
olla kiinnostunut siirtymään toiseen tehtävään.
Seurakunnat ovat perustaneet aikaisemmin virkoja ilman virkavastuuta ja nykyään
Kirkon Työmarkkinalaitoksen kanta on se, että ne virat, joissa ei virkavastuuta ole,
pitäisi muuttaa työsuhteisiksi toimiksi. Tähän on tähdännyt myös se, että KiT on
työehtosopimusneuvotteluissa tuonut virka- ja työsopimusehdot vastaamaan paremmin
toisiaan, mm. sunnuntaikorvausten maksu.
Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto
- myöntää suntio Veijo Hiilovaaralle eron virasta
- esittää kirkkovaltuustolle suntion viran lakkauttamista 30.9.2017
- perustaa suntion toimen 1.10.2017 alkaen
- päättää sisäisestä hausta
- valitsee haastattelutyöryhmään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtajan, aluekappalaisen, kiinteistöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
- myöntää Veijo Hiilovaaralle eron suntion virasta
- esittää kirkkovaltuustolle suntion viran lakkauttamista 30.9.2017
- perustaa suntion työsopimussuhteisen toimen 1.10.2017 alkaen.
- päättää selvittää suntion ammattitutkinnon suorittaneiden
työntekijöiden halukkuus siirtyä suntioksi Halikon kirkkoon
- valita haastattelutyöryhmään kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan puheenjohtajan, kirkkoherran, kiinteistöpäällikön ja
seurakuntapuutarhurin.
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Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

56 §
Henkilöstöasia (opintovapaan sijaisuusjärjestelyt)
57 §
Henkilöstöasia (opintovapaa-anomus)

58 §
Teijon kirkosta tiekirkko
Teijolla on erinomaisen aktiivinen kyläyhdistys, jolla on oma Teijon
kirkosta (Suomen pienin kivikirkko) huolehtiva ryhmä.
Salon seurakunta on tukenut kyläyhdistyksen toimintaa korvaamalla
osan teijolaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä, jolla kirkkoa on voitu
esitellä vieraileville ryhmille kesäisin. Kyläyhdistys on jo pidempään
toivonut, että tälle turistien suosimalle alueelle saataisiin tiekirkko
näkyvyyden parantamiseksi. Viime kesänä vierailijoita oli yli kahdeksan
sataa.
Päätös Tiekirkoksi liittymisestä tehdään kirkkoneuvostossa. Sen jälkeen
seurakunta ilmoittaa tarkemmat tiedot uudesta Tiekirkosta
Kirkkopalveluihin ja nimeää tiekirkkoasioita varten yhdyshenkilön ja
hänelle mahdollisen työparin. Yhdyshenkilö(t) hoitaa Tiekirkon
käytännön asioita seurakunnassa ja Kirkkopalvelujen kanssa.
Seurakunnan vuosittainen perusmaksu on 150 €. Jos samassa
seurakunnassa on useita Tiekirkkoja, muista kirkoista maksetaan 75
€/kirkko. Perusmaksulla seurakunta saa




Tiekirkko-tiedot tiekirkot.fi-verkkosivulle.
Valtakunnallisen viestinnän paikallisen ja alueellisen viestinnän
tueksi.
Vuosittain vaihtuvan materiaalipaketin. Lisämateriaalia voi tilata
Kirkkopalveluista (tiekirkot@kirkkopalvelut.fi)
omakustannushintaan.

Tiekirkko-liikennemerkki maksaa keskimäärin 170€/kpl riippuen
sallittavan merkin koosta. Teijolle merkkejä tarvitaan kaksi.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää liittää Teijon kirkon tiekirkkojen verkostoon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

59 §
Muut asiat

Jorma Peltonen esitti Halikon kirkon paikoitustilan lisäämistä kun
Kanttorilan piha-alueella oleva alue jää myynnin takia pois käytöstä.
- kiinteistötoimi selvittää eri vaihtoehdot ja mahdollisuudet
Jorma Peltonen esitti Koskisen diakoniarahaston projektin jatkoa
syksyllä.
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kirkkoneuvosto käsittelee asiaa kevätkoulunsa yhteydessä.

Annikka Viitaniemi tiedusteli seurakunnan näkyvyyttä turvapaikanhakijoiden keskuudessa.
- kirkkoherra selvitti erilaisia toimenpiteitä, joita seurakunnassa on
tehty yhdessä turvapaikanhakijoiden kanssa, mm. järjestetty yhteisiä
ruokahetkiä, vaateapua, kuljetuksia jne.
60 §
Ilmoitusasiat

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

Esitys.

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Päivi Uusitalon välittämät kiitokset Pääsiäisyön
messusta.

61 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

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 28.4.2017

Juha Laurila

Ari-Pekka Luoma

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.4.-18.5.2017.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
2.5.–18.5.2017.
Salossa 19.5.2017
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Marjut Eriksson

