Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 3/2012

Kirkkoneuvosto
Aika:

Keskiviikko 21.3.2012 klo 18.00–19.00

Paikka:

Halikon seurakuntatalo, Alasali, Vaskiontie 31, 24800 Halikko

Läsnä:

Jäsen
Hukka Timo, pj.
Ruska Antti, vpj
Iho Irma
Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Mäkinen Karoliina
Nieminen Matti
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Siltanen Anna Kaisa
Uusitalo Päivi
Vesa Simo

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
X
Knuutila Seppo
X
Haapanen Maarit
X
Kunnia Marjo
X
Pölönen Hannu
X
Pykäri Arja
X
Nieminen Jukka
X
Koisti Ritva
X
Muuri Kalle
X
Viitaniemi Annikka
X
Määttänen Iiris
X
Gustafsson Pekka
Hyttinen Marjatta, kv. pj. X
xxxxx
Määttänen Annika, kv. vpj.
X
xxxxx
Eriksson Marjut, tal.joht.
X
xxxxx

Läsnä
X

X

29 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
30 §
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.

31 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Päivi Uusitalo ja
Simo Vesa.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 23.3.2012 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 26.3.2012 – 13.4.2012 klo 9.00–15.00.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Päivi Uusitalo ja
Iho Irma.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 23.3.2012 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 26.3.2012 – 13.4.2012 klo 9.00–15.00.

32 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Lähetetyn esityslistan lisäksi käsitellään pykälässä 41 Muut asiat Salon
seurakunnan kappalaisen (VII) viran haastattelutyöryhmän valinta.

33 §
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos
Arkkihiippakunnan vaalilautakunta on 20.2.2012 vahvistanut vaalien
tuloksen ja lähettänyt sen tiedoksi seurakuntien kirkkoneuvostoille ja
kirkkovaltuustoille. Liite 1.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee vaalien tuloksen tiedoksi ja antaa tuloksen
tiedoksi edelleen kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi vaalien tuloksen tiedokseen ja edelleen
tiedotettavaksi kirkkovaltuustolle.

34 §
Salon seurakunnan vuoden 2011 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Vuosi 2011 oli Salon seurakunnan kolmas toimintavuosi. Vuoden alusta
toimintansa aloittivat uudet luottamuselimet. Vuoden 2011 aikana
vaihtuivat sekä seurakunnan kirkkoherra että talousjohtaja.
Alueiden yhteistoimintaa eri työaloilla on kehitetty edelleen. Kiikalan,
Suomusjärven ja Kiskon alueella aloitti yhteinen nuorisotyönohjaaja.
Määräaikaisia diakonian, nuoriso- ja maahanmuuttajatyön virkoja
jatkettiin kesään 2013 asti.
Hallitusti huomiseen -suuntaviivatyö aloitettiin työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden työskentelyllä. Se valmistuu kevään 2012 aikana
ja on vuoden 2013 talousarvion laadinnan pohjana.
Kiikalan pappilan rakennukset määräaloineen myytiin 281.000 eurolla.

Seurakunta oli budjetoinut verotuloja 10.010.000 euroa vuodelle 2011,
joten verotuloja kertyi 0,99 % ennustettua vähemmän.
Salon seurakunnan vuonna 2011 saama Kirkkohallituksen
yhdistymisavustuksen viimeinen erä oli 209.232 euroa.
Salon seurakunnan tilikauden tulos on 1.418.244,13 euroa alijäämäinen.
Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on
505.322,89 euroa ja tilikauden alijäämä 912.921,24 euroa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden alijäämä 912.921,24 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman vähennykseksi.
Tasekirja on liitteenä 2.
Talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Salon seurakunnan vuoden 2011 tasekirjan ja
allekirjoittaa sen sekä antaa tilintarkastajien tarkastettavaksi.
----------------------------------Talousjohtaja esitteli tilinpäätöksen kirkkoneuvostolle ja kirkkoneuvosto
keskusteli toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
----------------------------------Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti tasekirjan ja päätti antaa
tasekirjan tilintarkastajien tarkastettavaksi.

35 §
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Salon seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii JHTT-yhteisö Oy
Audiator Ab.
Vuoden 2011 tilintarkastusta koskien Oy Audiator Ab pyytää
kirkkoneuvostoa antamaan oheisen vahvistusilmoituskirjeen (liite 3),
jossa vahvistetaan tilintarkastukseen mahdollisesti liittyvät asiat
annetuksi tilintarkastajalle tiedoksi.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto antaa oheisen liitteen mukaisen vahvistusilmoituskirjeen
tilintarkastajalle ja oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan sen
allekirjoittamaan.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

36 §
Rippikoululeirin 25.6.–2.7.2012 ryhmäkoko
Salon seurakunnan kirkkoneuvosto on 21.4.2010 hyväksynyt rippikoulun ohjesäännön, jonka 5 §:n mukaan suurin sallittu opetusryhmäkoko on 25 oppilasta. Kirkkoneuvosto voi myöntää luvan ryhmäkoon
ylittämiseen.

Salon seurakunnan rippikoululeirille Elvaan 25.6.–2.7.2012 on lähdössä
26 rippikoululaista. Rippikoulun opettajina toimii kolme seurakunnan
viranhaltijaa.
Salon seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava pastori Anna Knuutila
pyytää kirkkoneuvostoa hyväksymään ylisuuren ryhmän, koska yhden
oppilaan poisjättäminen on vaikea valinta. Leirin opettajina toimivat
hyväksyvät 26 oppilaan ryhmän.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Elvan rippikoululeirin oppilasmääräksi 26
rippikoululaista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

37 §
Maila Seurolan testamenttivarojen käyttö
Kirkkoneuvosto on aiemmin päättänyt käyttää Halikon alueneuvoston
esityksestä Maila Seurolan testamenttivaroista Kesä-Angelan luokkatilan
kunnostamiseen n. 45.000 euroa. Alueneuvosto esittää luokkatilan
laajentamisen yhteydessä myös wc- ja suihkutilojen sekä opettajan
huoneen kunnostamista n. 35.000 eurolla. Yhteensä Halikon alueen
käyttöön tarkoitetuista testamenttivaroista käytettäisiin n. 80.000 euroa
Kesä-Angelan luokkatilojen sekä oheistilojen kunnostamiseen.
Alueneuvosto esittää myös rakennustyöryhmän nimittämistä
hankkeeseen.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Halikon alueneuvoston esityksen Maila
Seurolan testamenttivarojen käyttämisestä Kesä-Angelan luokkatilojen
ja niihin liittyvien oheistilojen perusparantamiseen yhteensä n. 80.000
eurolla.
Kiinteistöjen perusparannushankkeiden toteutus kuuluu kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnalle, joka myös nimittää työryhmän.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

38 §
Tiedottajan johtosäännön muuttaminen
Salon seurakunnan viestinnän henkilöstövahvuus on tällä hetkellä yksi
vakinainen, kokoaikainen viranhaltija, yksi määräaikainen, kokoaikainen
työsopimussuhteinen työntekijä ja yksi vakinainen kanttori-tiedottaja
viranhaltija, jonka työajasta on tiedotukseen määritelty 40 %.
Seurakunnan viestinnän toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista
tarkentaa tiedottajan viran johtosääntö ottamaan huomioon myös
viestinnän työalan esimiesvastuu.

Tarkistettu johtosääntö on liitteenä 4. Muutokset/lisäykset on merkitty
vahvennettuina.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan tiedottajan viran johtosäännön
ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

39 §
Nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön muuttaminen johtavan viranhaltijan osalta
Salon seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu
toimiminen muiden nuorisotyön viranhaltijoiden työnjohdollisena
esimiehenä. Nykyisen johtosäännön mukaan johtavalla nuorisotyönohjaajalla ei ole oikeutta palkata sijaisia eikä muita esim. leireille
lyhytaikaisiin työtehtäviin tarvittavia nuorisotyön työntekijöitä, vaan
palkkaukset kuuluvat kirkkoherralle. Budjettivastuun myötä johtavalla
viranhaltijalla on kuitenkin vastuu mm. henkilöstökuluista.
Tarkoituksenmukaista olisi, että myös johtavalla nuorisotyönohjaajalla
on oikeus ottaa sijaiset ja muut työalan lyhytaikaiset työntekijät.
Liitteenä 5 muutettu johtosääntö, jossa lisätty kohta on merkitty
vahvennettuna.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan nuorisotyönohjaajan viran
johtosäännön ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

40 §
Diakonian virkojen johtosäännön muuttaminen johtavan diakonin osalta
Salon seurakunnan johtavan diakonian viranhaltijan tehtäviin kuuluu
toimiminen muiden diakonian viranhaltijoiden työnjohdollisena
esimiehenä. Nykyisen johtosäännön mukaan johtavalla diakoniaviranhaltijalla ei ole oikeutta palkata sijaisia eikä muita esim. leireille
lyhytaikaisiin työtehtäviin tarvittavia diakoniatyön työntekijöitä, vaan
palkkausasiat kuuluvat kirkkoherralle. Budjettivastuun myötä johtavalla
viranhaltijalla on kuitenkin vastuu mm. henkilöstökuluista.
Tarkoituksenmukaista olisi, että myös johtavalla diakoniaviranhaltijalla
on oikeus ottaa sijaiset ja muut työalan lyhytaikaiset työntekijät.
Liitteenä 6 muutettu johtosääntö, jossa lisätty kohta on merkitty
vahvennettuna.

Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan diakonian virkojen
johtosäännön ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

41 §
Kappalaisen (VII) viran haastattelutyöryhmän valinta
Tuomiokapituli on julistanut Salon seurakunnan kappalaisen (VII) viran
haettavaksi 30.3.2012 mennessä. Haastattelutyöryhmä on hyvä valita
valmiiksi virkavaalin jatkovalmistelua varten.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti valita Salon seurakunnan kappalaisen (VII) viran
haastattelutyöryhmään seuraavat: Kiikalan alueneuvoston jäsenet Raila
Pelto ja Jouko Marjalaakso, Suomusjärven alueneuvoston jäsenet Iiris
Määttänen ja Hannu Alanne, kirkkoneuvoston edustaja Päivi Uusitalo ja
kirkkoherra Timo Hukka.

42 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
Tuomiokapituli on istunnossaan 29.2.2012
- päättänyt julistaa Salon seurakunnan kappalaisen (VII) viran
haettavaksi 30.3.2012 päättyvin hakuajoin.
- todennut, että pastori Elina Joutsiniemen virkamääräys vt.
kappalaisena (VII) jatkuu, kunnes kappalaisen virka vakinaisesti
täytetään.
- päättänyt julistaa Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävän kanttorin viran uudelleen haettavaksi 30.3.2012
päättyvin hakuajoin.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

43 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjanpitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 23.3.2012

Päivi Uusitalo

Irma Iho

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.3.2012–13.4.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.3.2012–13.4.2012.
Salossa 16.4.2012
Taina Manelius

