Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 9/2012

Kirkkoneuvosto

Aika:

Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.00–20.05

Paikka:

Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

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

Kokouksen alkuun oli kutsuttu SEB Gyllenberg Oy:stä sijoitusjohtaja Pekka
Mikkonen selvittämään seurakunnan sijoituksia.
129 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen.
130 §
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.

131 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Pirjo Parviainen ja
Jorma Peltonen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 2.11.2012 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.11.2012 – 21.11.2012 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jorma Peltonen ja Anna
Kaisa Siltanen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 2.11.2012 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 5.11.2012 – 21.11.2012 klo 9.00–15.00.

132 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

133 §
Salon seurakunnan sijoitukset rahoitusarvopapereihin
Salon seurakunnan ja seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitukset
rahoitusarvopapereihin 30.9.2012 ovat liitteenä 1 kirkkoneuvostolle
tiedoksi.
Talousjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.
-----------------------------------------SEB Gyllenberg Oy:n sijoitusjohtaja Pekka Mikkonen, joka toimii Salon
seurakunnan varainhoitajana, esitteli seurakunnan rahoitussalkkua sekä
kertoi yleisiä talousnäkymiä. Hän poistui esittelyn jälkeen klo 19.05.
------------------------------------------

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

134 §
Vuoden 2012 hautausmaiden katselmukset ja kiinteistöjen tarkastukset
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on suorittanut vuoden 2012
hautausmaiden katselmukset ja kiinteistöjen tarkastuksen. Pöytäkirja ja
muistiot tarkastuksista ovat liitteinä 2-6 .
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pöytäkirjan ja muistiot vuoden 2012
hautausmaiden katselmuksista ja kiinteistötarkastuksista.

Kirkkoneuvosto toteaa hautausmaiden katselmukset ja kiinteistötarkastukset vuodelta 2012 pidetyksi kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan johtosäännön 2 § 8 kohdan mukaisesti.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

135 §
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n ja Salon seurakunnan sopimus Seppo ja Mari Paulasaaren
työn tukemisesta Israelissa
Lähetystyön johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 21.8.2012
Evankelinen Lähetysyhdistys – ELY ry:n sopimusta Seppo ja Mari
Paulasaaren työn tukemiseksi Israelissa ja esittää sopimuksen
hyväksymistä. Sopimuksen kannatussumma on 7.000 euroa vuodessa.
Liite 7.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen Evankelinen lähetysyhdistys – ELY
ry:n ja Salon seurakunnan välisen sopimuksen Seppo ja Mari Paulasaaren
työn tukemisesta Israelissa kannatussummaltaan 7.000 euroa vuodessa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja lähetystyön
pastorin Tarja Laurilan allekirjoittamaan sopimuksen seurakunnan
puolesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

136 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
Aluehallintovirasto on suorittanut seurakunnassa työsuojelutarkastuksen
koskien tilaajan selvitysvelvollisuutta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä. Tilaajavastuulaki on ollut voimassa vuoden 2007 alusta ja
siihen tuli muutoksia 1.9.2012 alkaen. Laki velvoittaa työn tilaajan
selvittämään, että toimittaja on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa.
Salon seurakunnassa suoritetussa tarkastuksessa ei havaittu
huomautettavaa.
-------------------------------Kirkkoneuvosto keskusteli viime viikolla julkaistusta Kirkon rakenneuudistusesityksestä, joka on menossa kirkolliskokouskäsittelyyn
marraskuussa. Kirkkoneuvosto totesi yksimielisesti, että ns. Salon mallia
pitää tuoda esille mahdollisimman paljon.
-------------------------------Irma Iho kertoi kirkkoneuvostolle 17.–21.10.2012 tehdystä Godly Play
-koulutusmatkasta Venäjän Keltoon.
--------------------------------

Kirkkoneuvostolle tiedotettiin, että johtokuntien ja alueneuvostojen
sihteereitä on ohjeistettu lähettämään pöytäkirjat sähköpostitse tiedoksi
kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille.
-----------------------------------Vuoden 2013 kolehtisuunnitelmasta kysyttiin. Kirkkoherra kertoi sen
tulevan kirkkoneuvoston käsittelyyn joulukuun kokoukseen.
------------------------------------Tuotiin tiedoksi, että kirkkovaltuustossa päätetystä Pensalan tilan
määräalan kaupasta on tehty valitus Kirkkohallitukseen. Tuomiokapituli
pyytää lausuntoa asiasta kuukauden kuluessa. Lausunto valmistellaan
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
------------------------------------Tuotiin tiedoksi, että Helisnummen kappelin siunausaikojen kokeilua on
muutettu todettujen tarpeiden mukaisesti siten, että aamupäivälle
tarjotaan puolentoista tunnin aikoja ja iltapäivälle (klo 14 ja 15) tunnin
aikoja.
-------------------------------------Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

137 §
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

138 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

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 2.11.2012

Jorma Peltonen

Anna Kaisa Siltanen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.10.2012–21.11.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
5.11.2012–21.11.2012.

Salossa 22.11.2012

Taina Manelius

