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Kokoukseen oli kutsuttu myös seurakunnan tiedottaja Ulla-Maija Kytölä.

65 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

66 §
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.
Lisäksi todettiin, että seurakunnan tiedottaja Ulla-Maija Kytölä on
kutsuttu kokoukseen ja hänen läsnäolonsa hyväksyttiin.

67 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Karoliina Mäkinen
ja Matti Nieminen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 22.5.2012 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.5.2012 – 8.6.2012 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Nieminen ja
Pirjo Parviainen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 22.5.2012 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 23.5.2012 – 8.6.2012 klo 9.00–15.00.

68 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Lähetetyn esityslistan lisäksi käsitellään pykälässä 76 Muut esille tulevat
asiat: Lausunto kappalainen Suvi Laaksosen tuomiokapitulille
toimittamasta virkavapausanomuksesta, Särkisalon Pensalon
kiinteistönmyynti ja Salon lukioiden uskonnonopettajien
stipendianomus.

69 §
Aluetyön johtokunnan varajäsenen valinta
Ilkka Alanderille, joka on muuttanut paikkakunnalta, on myönnetty ero
Särkisalon alueneuvoston jäsenyydestä kirkkovaltuuston kokouksessa
20.12.2011 § 70 sekä valittu uusi jäsen hänen tilalleen Särkisalon
alueneuvostoon.
Ilkka Alander on toiminut myös aluetyön johtokunnassa Kalle Muurin
henkilökohtaisena varajäsenenä. Tämä luottamustoimi on jäänyt
epähuomiossa käsittelemättä.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää eron myöntämistä Ilkka Alanderille aluetyön
johtokunnan varajäsenyydestä.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle varajäsenen valitsemista
aluetyön johtokuntaan Kalle Muurin varajäseneksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

70 §
Radiolähetystyön yhteistyösopimus
Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 11.4.2012 8 § päättänyt
esittää yhteistyösopimuksen solmimista Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajien kanssa Naiset toivon lähteellä -ohjelman tukemiseksi.
Sopimussumma on 3000 euroa. Liite 1.
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat on yksi kirkkomme virallisista
lähetysjärjestöistä. Yhteistyössä seurakuntien kanssa järjestö noudattaa
kirkkomme järjestystä, ja sen palveluksessa on ollut naispuolisia pappeja
kotimaan työssä ja ulkomailla.
Kirkkoherran
esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa
solmitaan yhteistyösopimus. Naiset toivon lähteellä -ohjelman
tukemiseksi. Sopimussumma on 3000 euroa.
Kirkkoneuvosto päättää, että yhteistyösopimuksen allekirjoittavat
kirkkoherra Timo Hukka lähetystyön pappi Tarja Laurila.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

71 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen kirkkovaltuustolle annettavaksi
Salon seurakunnan tasekirja vuodelta 2011 on toimitettu jäsenille ja
allekirjoitettu maaliskuun kokouksessa. Tilintarkastusmerkinnän
sisältävä tasekirjan allekirjoitussivu on liitteenä 2.
Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2011 on liitteenä 3.
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.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2011 alijäämä 293.392,37 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.

Päätös:

Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2011 merkittiin tiedoksi.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2011 alijäämä 293.392,37 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
tilikauden alijäämä 912.921,24 euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2011.

72 §
Määrärahamuutos Suomusjärven hautausmaan huoltorakennuksen rakentamiseen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt kokouksessaan
10.5.2012 Suomusjärven hautausmaan huoltorakennuksen rakentamista.
Salon seurakunnan investointibudjetissa huoltorakennukseen on varattu
130.000 euroa. Kiinteistöpäällikön tekemän kustannusarvion mukaan
rakennuksen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 150.000 euroa.

Tämä kokonaiskustannusarvio perustuu Teijo-taloilta saatuun
tarjoukseen sekä huoltorakennukseen tulevien sähkö-, vesi- ym.
liittymien kustannusarvioon.
Huoltorakennuksen paikka on entistä täyttömaa-aluetta, johon sopii
paremmin kevyempiperusteinen rakennus. Rakennus on myös
siirrettävissä, mikäli myöhemmin on tarvetta esim. hautausmaan
laajennukseen.
Investointibudjetissa on varattu myös määrärahat Perniön uurnahautaalueen toteutuksen aloitukseen. Tämän hankkeen osalta ei vuoden 2012
aikana vielä tulla tarvitsemaan koko määrärahaa 150.000 euroa, joten
siitä olisi siirrettävissä hautausmaan huoltorakennukseen tarvittava
20.000 euron lisämääräraha.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää siirtää investointibudjetin tehtäväalueelta 744
Hautausmaiden maa-alueet tehtäväalueelle 726 Hautausmaiden
rakennukset 20.000 euron määrärahan Suomusjärven hautausmaan
huoltorakennusta varten.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

73 §
Seurakuntapastorin viran täyttö
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 2.5.2012 päättänyt Salon
seurakunnan kirkkovaltuuston esityksen mukaisesti lakkauttaa
kappalaisen (XIII) virka sekä perustaa seurakuntapastorin virka.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia
antamaan virkamääräyksen Marianna Saartio-Itkoselle perustettuun
seurakuntapastorin virkaan 1.8.2012 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

74 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
Kuultiin selvitykset nuorisotyön ja diakoniatyön johtokunnissa
käsitellyistä asioista.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt Halikon kirkon
paanujen irtoamista ja tarvittavia suojatoimenpiteitä.
Perniön muistolehto on valmis, uurnahautausalue suunnitteluvaiheessa.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

75 §
Hallitusti huomiseen -strategian valmistelu
Seurakunnan Hallitusti huomiseen -strategiaa on valmisteltu talven
aikana ja sitä on tarkoitus käyttää vuoden 2013 talousarvion laadinnan
pohjana.
Strategiatyöskentelystä tähän asti on tehty yhteenveto, joka muokataan
varsinaiseksi strategiaksi hyväksyttäväksi seurakunnan kirkkovaltuustossa.
Talousjohtaja esittää kustannustietoja seurakunnan eri toimintamuodoista ja kiinteistökuluista keskustelun pohjaksi.
Aluetyön johtokunnan esitys Salon seurakunnan aluetyöstä ja sen
organisaatiosta on liitteenä 4.
Kirkkoneuvoston kokous keskeytetään strategiatyöskentelyn ajaksi.
------------------------------Kirkkoherra esitteli Suuntaviivat Hallitusti huomiseen -ohjelman koottua
materiaalia ja talousjohtaja esitteli kustannuslukuja työskentelyn
pohjaksi.
Kokous keskeytettiin strategiatyöskentelyn ajaksi klo 10.25–12.40.
Kirkkoneuvoston jäsen Simo Vesa poistui klo 11.25.
---------------------------------Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle oheisen liitteen
mukaista Hallitusti huomiseen -ohjelmaa täydennettynä seuraavin
täsmennyksin.
Kiinteistöjen käyttökulujen pienentämiseksi sovitaan yhteisessä
suunnittelussa toiminnan keskittämisestä. Yhteiseen suunnitteluun
osallistuvat alueneuvostot yhdessä alueen työntekijöiden kanssa.
Tulevissa perusparannus- ja investointihankkeissa etsitään kestävän
kehityksen mahdollisuuksia.
Henkilöstön kokonaismäärä ei saa kasvaa taloussuunnitelmavuosien
aikana, vaikka määräaikaiset viranhaltijat nuorisotyössä, diakoniatyössä
ja maahanmuuttajatyössä vakinaistetaan. Samoin vakinaistetaan
määräaikainen työsopimussuhteinen tiedottaja. Tämä tarkoittaa sitä, että
eläköitymisen tai muun syyn takia vähenevän henkilöstön työtehtävät
kartoitetaan kussakin tapauksessa uudelleen.
Toiminnan yhteisellä suunnittelulla luodaan sekä seurakuntalaisille että
työntekijöille ja vapaaehtoisille yhteisö, jossa kaikkien on hyvä toimia.

76 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Määräala Pensala sekä vanha Pappilan työväen asunto
Kirkkoneuvosto käsitteli ratkaisuvallan siirtona KL 10 luvun 5 §:n
mukaisesti asiassa, joka koski kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
10.5.2012 tekemää päätöstä Pensala-nimisen tilan, n. 8,86 ha, määräalan
myyntiä Särkisalossa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi, että asiassa ei ole esitetty muutosta olosuhteisiin
ja pitää voimassa aiemman 7.12.2010 tehdyn päätöksensä, että määräala
rakennuksineen ja pellot myydään yhdessä.
-------------Perttelin alueen aluekappalainen Suvi Laaksosen virkavapausanomus
Kirkkolain 6 luvun 12 §:n mukaan seurakunnan papinviran haltijalle
virkavapauden myöntää tuomiokapituli ja mikäli virkavapautta haetaan
yli kahden kuukauden ajalle, pitää anomuksen liitteenä olla kirkkoneuvoston lausunto.
Suvi Laaksonen on aikaisemmin anonut virkavapaata ajalle 12.9.2011–
2.9.2012. Nyt hänen anomuksensa koskee jatkoa yhdeksi vuodeksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti lausuntonaan esittää tuomiokapitulille
aluekappalainen Suvi Laaksosen virkavapausanomuksen hyväksymistä.
--------------------Lukion uskonnonopettajien stipendianomus
Salon kolmen lukion (Salon lukio, Halikon lukio ja Perniön lukio)
uskonnonopettajat lähettivät vuosi sitten stipendianomuksen, jonka
tarkoituksena on palkita vuosittain kunkin lukion menestynyt
evankelisluterilaisen uskonnon ainereaalin kirjoittanut ylioppilas.
Vuonna 2011 palkittiin parhaat kirjoittajat kirjalahjalla ja päätettiin
jatkossa huomioida stipendit talousarviomäärärahoissa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palkita lukioiden uskonnonopettajien valitsemat,
menestyneet uskonnon ainereaalin kirjoittajat kukin 100 euron
stipendillä.

77 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10.
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 22.5.2012

Matti Nieminen

Pirjo Parviainen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.5.2012–8.6.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.5.2012–8.6.2012.

Salossa 11.6.2012

Taina Manelius

