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Kokoukseen oli kutsuttuna lähetystyöstä vastaava pastori Tarja Laurila, joka antoi
lisäselvityksiä §§ 21–22.
17 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
18 §
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.

19 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Jorma Peltonen ja
Anna Kaisa Siltanen.

Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 17.2.2012 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 20.2.2012 – 7.3.2012 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jorma Peltonen ja
Anna Kaisa Siltanen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 17.2.2012 klo 13 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 20.2.2012–7.3.2012 klo 9.00–15.00.

20 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Lähetetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
Pykälässä 27 Muut asiat merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

21 §
Yhteistyösopimus Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
Kirkkoneuvosto päätti viime kokouksessaan 24.1.2012 pyytää
lähetystyön johtokunnalta lisäselvityksiä yhteistyösopimukseen
Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa.
Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 8.2.2012 käsitellyt asiaa ja
antanut lisäselvityksenä lausuntonsa asiasta. Liite 1.
Lähetystyöstä vastaava pastori Tarja Laurila on kutsuttu kokoukseen
kertomaan Salon seurakunnan lähetystyöstä ja vastaamaan kirkkoneuvoston kysymyksiin. Liitteenä 2 Salon seurakunnan nimikkosopimukset vuonna 2011.
Lähetystyön johtokunnan
esitys:
Johtokunta esittää, että Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän
kanssa tehdään nimikkosopimus Mirja ja Urpo Raunion työn
tukemisesta. Kannatussopimussumma on 5000 euroa/vuosi.
Kirkkoneuvosto päättää, että nimikkosopimuksen allekirjoittavat
kirkkoherra Timo Hukka lähetystyön pappi Tarja Laurila.
--------------------------------------------Pastori Tarja Laurila poistui lähetystyön esittelynsä jälkeen ennen tämän
pykälän päätöksentekoa.
--------------------------------------------Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

22 §
Sopimus Kazanin seurakunnan kirkon rakennushankkeen tukemisesta
Lähetystyön johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 8.2.2012 Inkerin
evankelis-luterilaisen kirkon kanssa sopimusta Kazanin seurakunnan
kirkon rakennushankkeesta. Liite 3.
Lähetystyön johtokunnan
esitys:
Lähetystyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle Kazanin seurakunnan
kirkon rakennushankkeen tukemista oheisen sopimuksen mukaisesti.
Lähetystyön johtokunta esittää, että kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan allekirjoittamaan seurakunnan puolesta sopimuksen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että tuki tulee vuosittain ennen
maksatusta kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
---------------------------------------Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Antti Ruska poistui tämän pykälän
jälkeen kokouksesta klo 18.50.
-----------------------------------------

23 §
Salon seurakunnan tilintarkastukseen liittyvä riskien kartoitus
Salon seurakunta valitsi keväällä 2011 tarjouskilpailun perusteella
tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:n toimimaan seurakunnan tilintarkastajina toimikautena 2011–2014.
Audiator Oy:n tilintarkastajat Sinikka Niitynperä ja Anne Arvola ovat
tilintarkastukseen liittyen selvittäneet seurakunnan sisäisen valvonnan
periaatteita sekä pyytäneet tietoja seurakunnan toimintayksiköiltä
koskien toimintatapoja ja riskikartoituksia.
Yhteenvetona riskien kartoituksesta tilintarkastajat ovat laatineet oheisen
raportin. Liite 4.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastajien laatiman riskienkartoituksen
tiedokseen. Talousjohtaja ja kirkkoherra huolehtivat raportissa
suositeltujen toimenpiteiden käytännön toteutuksesta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

24 §
Musiikkityön neuvottelukunnan muuttaminen musiikkityön johtokunnaksi
Salon seurakuntaan on perustettu musiikkityön neuvottelukunta
tarkoituksella, että neuvottelukunnan jäseninä voi olla varsinaisten
luottamushenkilöiden lisäksi musiikkityön asiantuntijoita. Käytännössä
paikat on täytetty luottamushenkilöillä, joilta löytyy asiantuntijuutta
seurakunnan musiikkityöstä.

Neuvottelukunnalle ei ole mahdollista delegoida samoja tehtäviä kuin
johtokunnalle ja näin ollen käytännössä muille seurakunnan työalojen
johtokunnille on annettu ohjesäännöissä erilaiset valtuudet esim.
sijaisten palkkaamiseen tai hankintojen tekemiseen.
Musiikkityön työalaan kuuluu kymmenen kanttoria ja johtava kanttori.
Heitä koskevat viranhaltijapäätökset on tehnyt kirkkoherra, kun taas
muiden työalojen johtaville viranhaltijoille on delegoitu osa
päätöksenteosta.
Musiikkityön neuvottelukunnan muuttaminen johtokunnaksi
mahdollistaisi johtosääntöjen yhdenmukaistamisen ja tehtävien
delegoimisen tarkoituksenmukaisiksi.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää aloittaa valmistelun musiikkityön neuvottelukunnan muuttamiseksi musiikkityön johtokunnaksi ja pyytää musiikkityön neuvottelukunnalta esitystä uudeksi johtokunnan johtosäännöksi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 §
Kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi
Salon seurakunnassa on 14 kappalaisen virkaa sekä 9 vakinaista ja 1
määräaikainen seurakuntapastorin virka.
Kappalaisten virkojen määrään on vaikuttanut seurakuntien yhdistyessä
entisten kirkkoherrojen siirtäminen (alue)kappalaisten virkoihin. Seurakunnassa on yhdistetty aluekappalaisten tehtäviä ja mm. tästä syystä
painotusta kappalaisen ja seurakuntapastorin virkojen välillä tulee
miettiä.
Viroista on tällä hetkellä täytettynä yhtä kappalaisen virkaa lukuun
ottamatta kaikki. Täyttämättä olevan Kiikala-Suomusjärvi alueen
aluekappalaisen virka täytetään tämän vuoden aikana.
Kappalainen Juuso Peltomäki on jäämässä eläkkeelle 1.3.2012 lukien ja
virka olisi muutettavissa seurakuntapastorin viraksi.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle yhden Salon seurakunnan kappalaisen viran muuttamista seurakuntapastorin viraksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle
- Salon seurakunnan kappalaisen (XIII) viran lakkauttamista
1.8.2012 lukien
- uuden seurakuntapastorin viran perustamista 1.8.2012 lukien.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 §:n mukaan kappalaisen viran
lakkauttaminen on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

26 §
Taloustoimiston toimistopäällikön viran sisäinen täyttö ja yhden toimistosihteerin viran
lakkauttaminen
Toimistosihteeri Marika Ahola on hoitanut taloustoimiston toimistopäällikön tehtäviä väliaikaisesti toimistopäällikön hoitaessa talousjohtajan tehtäviä.
Toimistopäällikkö siirrettiin 1.1.2012 alkaen talousjohtajan virkaan
vakinaisesti, joten toimistopäällikön viran täyttö on ajankohtainen.
Taloustoimiston toimistopäällikkö vastaa seurakunnan talousarvion ja
toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen laadinnan käytännöistä.
Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu mm. toimia talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön esimiehenä sekä talousjohtajan sijaisena.
Seurakunnan siirtymisestä kirkon palvelukeskukseen on saatu lisäselvityksiä, joiden mukaan esitetty siirtoajankohta 2015 ei välttämättä
toteudu Salon seurakunnan osalta, koska samanaikaisesti halutaan
isompi paikallinen seurakunta-alue liitetyksi palvelukeskukseen ja Turun
seudun seurakunnat ovat yleisesti ilmoittaneet liittymisestään vasta
2017. Samoin taloustoimiston toiminnoista on siirtymässä vain osa
perusprosesseista kuten varsinainen kirjanpito sekä reskontrat ja palkanmaksu. Palvelukeskus on ilmoittanut, ettei sillä ole mahdollisuutta
tarjota seurakunnille mm. budjetointia tai raportointia siinä laajuudessa
kuin nyt on seurakuntakohtaisesti toteutunut.
Tästä syystä toimistopäällikön viran täyttö vakituisesti on tärkeää seurakunnan taloushallinnon toiminnan turvaamiseksi eri tahoihin nähden.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
- siirtää toimistosihteeri Marika Aholan taloustoimiston
toimistopäällikön virkaan vakituisesti 1.3.2012 lukien
- päättää esittää kirkkovaltuustolle yhden toimistosihteerin viran
lakkauttamista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27 §
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Tuomiokapitulin päätöksiä 8.2.2012
- myöntänyt seurakuntapastori Annukka Saariselle virkavapautta
Salon seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 9.3.2012–
21.1.2013 perhevapaata (äitiys- ja vanhempainvapaata) varten.
- määrännyt pastori Kimmo Malisen Annukka Saarisen viransijaiseksi
ajalle 9.3.2012–21.1.2013.
- myöntänyt pastori Johannes Alarannalle virkavapaata Salon seurakunnan kappalaisen (XI) virasta ajalle 1.3.–31.12.2012 tutkijana
työskentelyä varten.
- määrännyt rovasti Jukka Pukkilan vs. kappalaiseksi (XI) ajaksi
1.3.–31.12.2012.

-

määrännyt pastori Pertti Hellin Salon seurakunnan vt. kappalaiseksi
(XIII) ajaksi 1.3.–31.7.2012.
myöntänyt pastori Ari Oinaalle sivutoimiluvan ajalle 1.1.2012–
31.12.2014 toimimaan oman viran ohella konsulttina ja toimittajana.

Salon Osuuspankki on irtisanonut vuokrasopimuksen koskien Rekijoen
päiväkerhon tiloja. Osuuspankin on tarkoitus purkaa rakennus.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

28 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Päätös:

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

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 17.2.2012

Jorma Peltonen

Anna Kaisa Siltanen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.2.2012–7.3.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
20.2.2012–7.3.2012.
Salossa 8.3.2012

Taina Manelius

