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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 1/2018

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 24.1.2018 klo 18–19.50
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
Parviainen Pirjo
X
Marjalaakso Jouko
X
Heikkinen Seppo
X
Iho Irma
X
Kunnia Marjo
X
Järvinen Anne
xxxxx
X
xxxxx
X
xxxxx

Läsnä

X

Kokouksen alkuun oli kutsuttu työalavastaavia: Johanna Rytkönen ja Tuula Valkonen lapsityöstä,
Tarja Laurila lähetystyöstä ja Anne Sippola diakoniatyöstä.

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§
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.
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3§
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Juha Laurila ja
Ari-Pekka Luoma.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 26.1.2018 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 29.1.–13.2.2018 klo 9–13.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juha Laurila ja AriPekka Luoma.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 26.1.2018 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 29.1.–13.2.2018 klo 9–13.

4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että Jouko
Siivolla on kirkkoneuvoston varajäseniä koskeva asia, joka käsitellään
pykälänä 12. Muut asiat ja sen jälkeiset siirtyvät numerolla eteenpäin.

5§
Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion toimeenpaneminen
Kirkkovaltuusto on 13.12.2017 hyväksynyt Salon seurakunnan
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto toimeenpanee Salon seurakunnan toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle 2018 kirkkovaltuuston 13.12.2017
hyväksymässä muodossa.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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6§
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
Jokainen-säätiölle (Venäjä, Inkerin kirkko) integroidun leirin järjestämiseen.
Päätös: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin. Irma Iho jätti eriävän mielipiteen.

Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 135
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle lähetystyön
johtokunnan esittämän Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelman hyväksymistä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto 13.12.2017 § 57
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy Koskisen
lähetysrahaston toimintasuunnitelman.
--------------------------------------------
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Irma Iho esitti, että johtokunnan määrärahajakoa muutetaan siten, että
Viron kirkolle esitetystä määrärahasta siirretään Jokainen-säätiölle
5.000 euroa. Häntä kannattivat Simo Vesa ja Marja-Liisa Nore.
Jari Laiho esitti, että toimintasuunnitelma palautetaan uudelleen
valmisteluun. Häntä kannatti Eija Panttila.
Kirkkovaltuusto äänesti Jari Laihon esityksestä asian palauttamiseksi
uudelleen valmisteluun. Käydyssä äänestyksessä asian palauttamisen
kannalla oli 26 valtuutettua ja 6 valtuutettua kannatti asian käsittelyn
jatkamista kirkkovaltuustossa.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti äänin 26–6 palauttaa Koskisen
lähetysrahaston toimintasuunnitelman uudelleen valmisteluun.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Koskisen rahaston
toimintasuunnitelman hyväksymistä johtokunnan alkuperäisen
suunnitelman mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että
lähetystyön johtokunta tutkii mahdollisuutta antaa lisätukea Jokainensäätiölle omista talousarviovaroistaan tai tekee tarvittaessa esityksen
kirkkoneuvostolle.

7§
Touhula Varhaiskasvatus Oy:n vuokrasopimuksen irtisanominen
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:

Päätös:

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.
---------------------------------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.

5
8 § Henkilöstöasia (Henkilöstöä koskevia viranhaltijapäätöksiä)

9§
Sopimus Käyrän avovankilan ovo-vankilasielunhoitajan palkkaamisesta
Liitteenä olevassa sopimuksessa on esitetty perustelut sopimuksen
laatimiselle.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää liittää Salon seurakunnan sopimuksen piiriin,
edellyttäen että rovastikunnan seurakunnat sitoutuvat sopimukseen ja
kustannusten jako ei oleellisesti muutu. Liite 1

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

10 §
Yhteistyösopimuksen uusiminen Auran seurakunnan kanssa
Yhteistyösopimus on ollut voimassa vuoden 2017. Yhteistyö on sujunut
ongelmitta ja tuottanut kummallekin seurakunnalle sen hyödyn, jota
varten sopimus on alun perin laadittukin.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto uusii yhteistyösopimuksen Auran seurakunnan kanssa
vuodelle 2018, kuitenkin sillä muutoksella, että Salon seurakunta
laskuttaa tarjoamistaan palveluista puolivuosittain, ei vuosittain, kuten
nykyisessä sopimuksessa on todettu. Liite 2

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

11 §
Piispantarkastus syksyllä 2018
Turun arkkihiippakunnan alueella on käynnissä/suunnitteilla useitakin
seurakuntaliitoksia. Tuomiokapituli haluaa kartoittaa kokemuksia
aikaisemmista seurakuntaliitoksista ja tekee siksi piispantarkastuksen
Salon seurakuntaan 24.–26.10. ja 28.10.2018. Liite 3
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee piispantarkastuksen ajankohdan tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

12 §
Kirkkoneuvoston varajäsenet
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Siivo esitti, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Päivi Uusitalon ja Iiris
Määttäsen varajäsenet vaihtavat keskenään varajäsenyyttä. Näin ollen
Päivi Uusitalon varajäsenenä toimii Pirjo Parviainen ja Iiris Määttäsen
varajäsenenä Seppo Heikkinen. Kaikilta asianosaisilta on kysytty lupa
järjestelyyn.
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Päätös:

13 §
Muut asiat
14 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto päätti, että varajäsenten vaihtoa esitetään
kirkkovaltuustolle.

Muita asioita ei ollut.

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
Salon kirkkoon tulevien urkujen hankinta siirtyy ilmeisesti vuoteen
2021. Ruotsalaiseen seurakuntaan, jonka vanhat urut on tarkoitus
hankkia, ei saada uusia urkuja urkurakentajan vaihdoksen myötä kuin
vasta silloin.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi kirkkoherra jakoi seurakuntavaali-infoa
aikatauluineen.

15 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
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 26.1.2018
Juha Laurila

Ari-Pekka Luoma

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.1.-13.2.2018.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
29.1.–13.2.2018.
Salossa 14.2.2018
Marjut Eriksson

