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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 2/2018

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 21.2.2018 klo 18–19
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
Kankaanpää Karoliina
X
Niinistö Kari
X
Pölönen Hannu
X
Heikkinen Seppo
X
Marjalaakso Jouko
X
Parviainen Pirjo
X
Iho Irma
X
Kunnia Marjo
X
Järvinen Anne
X
xxxxx
X
xxxxx
X
xxxxx

Läsnä

X

X

16 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja 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 Iiris Määttänen ja
Jorma Peltonen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 23.2.2018 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 26.2.–12.3.2018 klo 9–13.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Iiris Määttänen ja Jorma
Peltonen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 23.2.2018 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 26.2.–12.3.2018 klo 9–13.

19 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että lähetystyön johtokunnan esitys Sanna Kelkan yhteistyösopimuksesta käsitellään
pykälänä 33 ja sen jälkeiset pykälät siirtyvät yhdellä eteenpäin.

20 §
Ollikan päiväkotitilan vuokraaminen
Kirkkoneuvosto 24.1.2018 § 7
Touhula Varhaiskasvatus Oy on irtisanonut 29.11.2017 Ollikan seurakuntakodin
kiinteistön yhteydessä toimineen päiväkodin vuokrasopimuksen. Heidän toimintansa
kiinteistössä päättyy kannattamattomuuden vuoksi viimeistään kesäkuun loppuun 2018
ja he esittävät vuokrasopimuksen päättämistä 30.6.2018.
Talousjohtaja on käynyt keskusteluja mahdollisen uuden vuokraajan kanssa.
Talousjohtaja selvittää tarkemmin kokouksessa.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen vuokrasopimuksen
irtisanomisen ja päättää sen päättymisajankohdan. Lisäksi kirkkoneuvosto keskustelee
kiinteistön jatkokäytön vaihtoehdoista (vuokraus/myynti).
------------------------------Talousjohtaja kertoi käyneensä keskusteluja Salon Kristillisen Päiväkotiyhdistyksen
kanssa päiväkotitilan vuokraamisesta. Yhdistyksen hallitus on ilmoittanut olevansa
kiinnostunut vuokraamaan tilat syksystä 2018 alkaen.
---------------------------------Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Touhula Varhaiskasvatus Oy:n kanssa tehty
vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättyväksi 30.6.2018. Kirkkoneuvosto valtuutti
talousjohtajan käymään jatkoneuvotteluja Salon Kristillinen Päiväkotiyhdistys ry:n
kanssa päiväkotitilan vuokraamisesta.

Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen päiväkoti Satumaan
yrittäjä Satu Kuru oli yhteydessä talousjohtajaan ja ilmaisi myös
mielenkiintonsa vuokrata päiväkotitila nykyisin Alhaisten
kaupunginosassa toimivan päiväkotinsa lisätoimipisteeksi.
Molemmat ovat talousjohtajan pyynnöstä toimittaneet esittelynsä ja
toimintasuunnitelmansa, jotka esitellään kokouksessa.
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Talousjohtajan esitys:

Talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää päiväkodin vuokrauksesta talousjohtajan
kokouksessa tekemän esityksen perusteella.
-------------------------------Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvostolle Päiväkoti Satumaa/Satu Kurun
ja Salon Kristillisen päiväkotiyhdistys ry:n toimittamat toimintasuunnitelmat ja kustannuslaskelmat.
--------------------------------Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Ollikan päiväkotikiinteistön Satu
Kurulle/Päiväkoti Satumaan päiväkotitoimintaa varten vuokran ollessa
2.500 euroa/kk.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

21 §
Partiolippukunta Halikon Siniset ry:n retkeilyalueen käyttösopimus
Liite 1, Käyttösopimus retkeilyalueesta
Halikon seurakunta on joulukuussa 2008 tehnyt 10 vuoden sopimuksen
koskien metsäalueen käyttöä Angelniemellä. Sopimus päättyy tämän
vuoden lopussa. Tehtyjen taustayhteisösopimusten mukaisesti seurakunta sitoutuu järjestämään partiolippukunnille riittävät ja partiotoimintaan soveltuvat tilat. Itsenäisesti hallitsemistaan tiloista ja niiden
hoidosta lippukunta vastaa itse.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy partiolippukunnan taustayhteisönä oheisen
liitteen mukaisen metsäalueen käyttösopimuksen ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

22 §
Perniön Pyhän Laurin Ritarit PLR ry:n vuokrasopimus
Liite 2, Vuokrasopimus ns. Rotholmasta
Perniön seurakunta on joulukuussa 2008 tehnyt 10 vuoden vuokrasopimuksen koskien Rotholmaksi kutsuttua rakennuspaikkaa Manilanimisestä tilasta. Sopimus päättyy 14.12.2018. Tehtyjen taustayhteisösopimusten mukaisesti seurakunta sitoutuu järjestämään partiolippukunnille riittävät ja partiotoimintaan soveltuvat tilat. Itsenäisesti
hallitsemistaan tiloista ja niiden hoidosta lippukunta vastaa itse.
Talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy partiolippukunnan taustayhteisönä oheisen
liitteen mukaisen vuokrasopimuksen ja valtuuttaa talousjohtajan
allekirjoittamaan sopimuksen.
-------------------------------------Päivi Vigg ei esteellisenä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn ja
päätöksentekoon.
-------------------------------------Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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23 § Lastenohjaajien Miira Lehden, Johanna Routasalon ja Mariitta Suomisen
työsuhteiden vakinaistaminen
Lapsityön johtokunta 29.1.2018 § 7
–––
Esitys: Johtava lapsityönohjaaja Johanna Rytkönen esitti, että lapsityön johtokunta ja
edelleen kirkkoneuvosto, hyväksyy kolmen lastenohjaajan työn vakinaistamisen
seuraavasta toimikaudesta, 6.8.2018 alkaen. Kyseessä ovat lastenohjaajat Miira Lehti,
Johanna Routasalo ja Mariitta Suominen. Työtehtävät sijoittuvat Salon seurakunnan
alueelle, työtuntimäärän saattaessa vaihdella toimikausien tehtävistä riippuen.
Päätös: Lapsityön johtokunta hyväksyi ylläolevan esityksen yksimielisesti. Lapsityön
johtokunta pyytää kirkkoneuvostoa kiinnittämään huomiota työn toistuvuuteen ja
pysyvyyteen. Lapsityön johtokunnan näkökulmasta täyttyy työn teettämisen tarve:
Työsopimuslaki (55/2001) 1 luku 3 §: "Toistuvien määräaikaisten työsopimusten
käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten määrä tai niiden
yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan
työvoimatarpeen pysyväksi."

Salon seurakunnan muodostuessa 2009 kirkkoneuvosto on linjannut, että
lapsityön kokonaisuutta tarkastellaan ja tehtäviä vakinaistetaan tarpeen
mukaan. Tehtäviä vakinaistettaessa lähdetään luonnollisesti siitä, että
muodollisen koulutuksen ja pätevyyden hankkineet ja sen hankkimiseen
sitoutuneet työntekijät ovat ensi sijalla tehtäviä vakinaistettaessa.
Samoin on otettava huomioon myös se, kuinka pitkään työtehtäviä on
hoidettu määräaikaisesti. Seurakunnan toiminnan kannalta on uudessa
seurakunnassa asianmukaista täyttää pysyväksi katsottavat tehtävät
toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteilla.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lapsityön johtokunnan esityksen mukaisesti
muuttaa Miira Lehden, Johanna Routasalon ja Mariitta Suomisen
työsopimukset toistaiseksi voimassa oleviksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

24 §
Tietosuoja-asetuksen muutoksen aiheuttamat toimenpiteet
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018.
Lisätietoja on kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 6/2017.
Kun henkilötietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin,
on sen asetuksen mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava voidaan nimetä useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen yhteiseksi tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta on nimennyt tietohallintosuunnittelija Marjut
Marilan IT-alueen tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on siis
nimettävissä myös it-alueen seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi.
Kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/) suositellaan
myös nimittämään paikallinen tietosuojaryhmä sekä tietosuojan
yhteyshenkilö:
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Käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi ja tietosuoja-asetuksen
soveltamiseen varautumiseksi on syytä myös nimittää erityinen tietosuojaryhmä eri työalojen edustajista. Ryhmä voi pienessä seurakunnassa
olla pienempi ja isossa isompi. Pääasia on, että siinä on edustettuna eri
toimintoja/henkilörekisterejä hoitavia työntekijöitä. Tietosuojaryhmän
tehtävänä on kartoittaa nykytilaa ja arvioida sen suhdetta tietosuojaasetuksen vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa tietosuojatyöhön liittyvää dokumentaatiota.
Myös on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri tahoihin, niin toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin kuin
tietosuojavastaavaan.
Erityisesti IT-alueen näkökulmasta seurakuntatalouskohtainen tietosuojan yhteyshenkilö on tärkeä. Mahdollinen tietosuojaryhmä voisi olla
vapaamuotoisempi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää nimetä EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37
artiklan mukaisesti IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Salon
seurakunnan tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti.
Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimetään tietosuojan yhteyshenkilöksi kirkkoherranviraston toimistonhoitaja Tanja Kaski, joka
toimii yhteyshenkilönä eri tahoihin tarvittaessa. Seurakunnan tietosuojaryhmään nimetään tietosuojayhteyshenkilön lisäksi toimistopäällikkö Marika Ahola, diakoniajohtaja Anne Sippola, johtava
nuorisotyönohjaaja Maritta Järveläinen, johtava lapsityönohjaaja
Johanna Rytkönen, kirkkoherra Timo Hukka ja talousjohtaja Marjut
Eriksson.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

25 § Henkilöstöasia (työntekijän siirtyminen osa-aikaeläkkeelle)
26 § Henkilöstöasia (opintovapaa-anomus)
27 §
Työntekijöiden luottamusmiesten valinnan tiedottaminen kirkkoneuvostolle
Kirkon luottamusmiessopimuksen 5 §:n 2 momentissa mainitaan, että
luottamusmiesvalinnan suorittaneen pääsopijajärjestön on tehtävä
valinnasta työnantajalle kirjallinen ilmoitus.
Kirkon alan unioni (JHL ja Jyty) on ilmoittanut, että Taina Koski on
valittu seurakunnan pääluottamusmieheksi kaudeksi 1.1.2018–
31.12.2019.
Muilla pääsopijajärjestöillä on eri toimikausi. Kirkon uuden
yhteistoimintasopimuksen mukaan kaikkien pääsopijajärjestöjen
pääluottamusmiehet ovat yhteistyötoimikunnan jäseniä.
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Talousjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

28 §
Salon seurakunnan jäsentilasto vuodelta 2017
Seurakunnan läsnä olevan väestön määrä oli vuoden 2017 alussa 41.390
jäsentä ja vuoden lopussa 40.587 jäsentä. Vähennystä on 803 jäsentä,
joka muodostuu seuraavasti:
Kastetut
255
Kuolleet
548
Seurakuntaan muuttaneet 1051
Seurakunnasta muuttaneet 1342
Kirkkoon liittyneet
137
Kirkosta eronneet
347
Muut
9
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen jäsenistössä tapahtuneet
muutokset.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

29 § Henkilöstöasia (henkilöstöä koskevat viranhaltijapäätökset 16.1.–13.2.2018)
30 §
Särkisalon Pappilan vuokraaminen
Särkisalon Pappilan vuokralainen Lilja Kinnunen-Riipinen on irtisanonut
vuokrasopimuksensa. Särkisalolainen Erja Alander on halukas
vuokraamaan samat asuntotilat (51 m2) ja ylläpitämään seurakunnallista
toimintaa Pappilan muissa tiloissa. Alander on valmis vuokraamaan tilat
1.4.2018 alkaen.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Erja Alanderin kanssa tehtävän
vuokrasopimuksen 1.4.2018 lukien.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

31 §
Koskisen lähetysrahaston toimintakertomus vuodelta 2017
Lähetystyön johtokunta § 8 7.2.2018
Koskisen rahastosta voidaan myöntää avustuksia lähetystyön ajankohtaisiin hankkeisiin
ja tarpeisiin. Lähetystyön johtokunnan ja kirkkoneuvoston hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti Koskisen rahastosta annettiin vuonna 2017 avustuksia
seuraavasti: 1) Lähetysyhdistys Kylväjälle 4000 € bändivarusteiden ja soittimien
hankintaan Itä-Aasian erityisprojektissa. 2) Evankeliselle lähetysyhdistykselle 2400 €
Vienan Kemin pappilakaksion maksamiseen. 3) Suomen Lähetysseuralle 6000 €
turvakoti Dikonin laajennusremonttiin Viipurissa. 4) Suomen Lähetysseuran

7
yhteistyökumppanille Jokainen-säätiölle 1000 € integroidun leirin järjestämiseen
vammaisille ja terveille lapsille Pietarissa/Keltossa. 5) Rhzevin ystävyysseurakunnalle
2000 € urkujen hankkimiseen (noin 1/4 soittimen kokonaissummasta), 6) Viron
kirkolle Sauen kirkon alustavaan arkkitehtityöhön (käytetty 3500 €, 1500 jäljellä
lopullisten piirustusten laatimiseen).
Johtavan viranhaltijan esitys: Hyväksytään.
Päätös: Hyväksyttiin.

Hyväksytyn rahastosäännön mukaisesti lähetystyön johtokunta hyväksyy
toimintakertomuksen ja antaa sen kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Koskisen lähetysrahaston
toimintakertomuksen vuodelta 2017.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

32 § Henkilöstöasia (määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen)

33 §
Sanna Kelkan yhteistyösopimus
Liite 5, Yhteistyösopimus Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Sanna
Kelkan työn tukemisesta
Lähetystyön johtokunta 7.2.2018 § 7
Marttilalainen sairaanhoitaja-diakonissa Sanna Kelkka on lähdössä kesän 2018 lopulla
lähetystyöhön Venäjän Burjatiaan Lähetysyhdistys Kylväjän lähettämänä. Inkerin
kirkko on hyväksynyt hänet työntekijäkseen pääkaupungissa Ulan-Udessa toimivaan
seurakuntaan. Burjaatit ovat uskonnoltaan pääasiassa Tiibetin buddhalaisia eli
lamalaisia, mutta myös shamanismia harjoitetaan. Erityisesti maaseudulla on vain
vähän kristittyjä. Tavoitteena on seurakunnan syntyminen maaseudulle.
Sekä Suomen luterilaisen kirkon että Salon seurakunnan lähetysstrategian mukaan
lähetystyötä tulee suunnata erityisesti sinne, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä.
Näin on laita Itä-Siperian Burjatiassa. Salon seurakunta on aiemmin tukenut lähetystyötä ja seurakuntien perustamista Keski-Venäjällä. Burjatian työ on askel vielä
idemmäksi.
Sanna Kelkka on usean vuoden ajan osallistunut Salon seurakunnan toimintaan
erityisesti Halikon alueella, ja Halikon lähetysväki suhtautuu myönteisesti jo tutuksi
tulleen henkilön ottamiseen uudeksi nimikkolähetiksi loppukesästä eläkkeelle jäävän
Anu Väliahon seuraajana.
Johtavan viranhaltijan esitys: Lähetystyön johtokunta hyväksyy yhteistyösopimuksen
Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Sanna Kelkan työn tukemisesta erityisesti Halikon
alueella. Sopimussumma on 5000 €/vuosi.
Päätös: Hyväksyttiin.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyösopimuksen lähetystyön
johtokunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

8
34 §
Muut asiat

35 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kirkkoherran selvityksen
seurakuntavaalien aikataulusta. Kirkkoneuvoston maaliskuun
kokouksessa on käsiteltävä ja esitettävä huhtikuussa kokoontuvalle
kirkkovaltuustolle
- vaalilautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten
valitseminen,
- äänestysalueesta/-alueista päättäminen,
- seurakuntavaalien kuulutusten, ilmoitusten ja ehdokaslistojen
yhdistelmän julkaisusta.

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
Päivi Vigg kertoi terveiset Perniön ja Särkisalon alueneuvostojen
kokouksista.
Jouko Siivo kertoi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa
ja rakennustoimikunnassa käsitellyistä asioista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

36 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.
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 23.2.2018

Iiris Määttänen

Jorma Peltonen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.2.-12.3.2018.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
26.2.–12.3.2018.
Salossa 13.3.2018
Marjut Eriksson

