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65 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden
lukemalla Jesajan kirjan 9 luvusta. Veisattiin virsi 13.
66 §
Nimenhuuto sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston
kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa
toimitetaan nimenhuuto, jonka jälkeen valtuuston on todettava, onko
kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Kun valtuutettu on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on
ilmoitettava siitä viivytyksettä valtuuston puheenjohtajalle.
Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston
sihteerille. Estyneen valtuutetun sijaan kutsutaan varajäsen.
(Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §)
Järjestäytyminen:

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon.
Kirkkovaltuusto hyväksyy varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Kirkkovaltuusto toteaa, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi, että valtuuston 33 jäsenestä 23 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 29 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli neljä
valtuutettu.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Mikko Breilinin
toimimaan estyneen Pekka Gustafssonin tilalla, varajäsen Anja Palmun
toimimaan estyneen Aleksi Hehkon tilalla, Raila Pellon toimimaan
estyneen Kirsti Kurjen tilalla, Riitta Heleniuksen toimimaan estyneen
Matti Niemisen tilalla, Margit Heinän toimimaan estyneen Anna Kaisa
Siltasen tilalla ja Timo Tammen toimimaan estyneen Simo Vesan tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

67 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja on
pidettävä nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen
tekemiselle varatun ajan eli 30 päivää.
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Antti Ruska
ja Anna Kaisa Siltanen.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 20.12.2012 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 21.12.2012–30.1.2013 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Antti Ruska ja Hillevi Heikkola.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 20.12.2012 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.12.2012–30.1.2013 klo 9.00–15.00.

68 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

69 §
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2015 ja talousarvio vuodelle 2013 sekä
talouden tasapainotussuunnitelma
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013–2015 ja
talousarvio vuodelle 2013 on liitteenä 1. Liite sisältää myös talouden
tasapainotussuunnitelman.
Vuoden 2013 talousarvio on neljäs uuden seurakunnan toiminnan
pohjalta laadittu talousarvio. Talousarvio on laadittu alueiden ja työalojen yhteistyönä ja valmistelussa on hyödynnetty Hallitusti huomiseen
-suuntaviivojen työskentelyn aikana saatuja kokemuksia.

Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisinä
laskelmina seurakunnan vuoden 2013 talousarvion yhteydessä.
Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,2 mukaan.
Veroprosentti on hieman alhaisempi kuin kaikkien seurakuntien
painotettu veroprosentti on ollut vuoden 2011 lopulla. Kaikkien
seurakuntien keskimääräinen veroprosentti oli noin 1,3 %.
Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2013 kirkollisverotuloja
7,5 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja 1 miljoonaa euroa. Kirkon
saamaa yhteisövero-osuutta vuodelle 2013 ollaan eduskunnassa
kaavailemassa tasolle 2,15 %.
Talousarviossa on varauduttu henkilöstökulujen kohoavan vuonna 2013
ns. raamisopimuksen vaikutuksen verran 1,4 %.
Kirkolliskokous on marraskuun kokouksessaan päättänyt uudesta
eläkemaksusta, joka perustuu kirkollisveron määrään. Salon
seurakunnassa kustannusvaikutus tulee olemaan noin 80 000 euroa.
Kirkon yhteisten kulujen kattamiseen kerättävää kirkon keskusrahastomaksua Salon seurakunta maksaa noin 540 000 euroa.
Investointeihin on vuonna 2013 budjetoitu varoja yhteensä 2,29
miljoonaa euroa, joista Halikon kirkon katon korjaukseen 1,5 milj.
euroa, Perniön uurnahauta-alueen toteutukseen 0,5 milj. euroa, Kiikalan
kirkon kellotapulin katon korjaukseen 140 000 euroa, Uskelan kirkon
äänentoistoon 60 000 euroa ja tulevan perusparannuksen suunnitteluun
20 000 euroa sekä hautaus- ja kiinteistötoimen käyttöön hankittavaan
kalustoon 70 000 euroa.
Investointihankkeiden lisäksi seurakunta käyttää noin 500 000 euroa
rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon. Tällä pyritään
varmistamaan seurakunnan tilojen säilyminen tulevaisuudessakin
toimintakuntoisina.
Talousarvio on yhteensä 2,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koska
kyseessä on kolmas alijäämäinen tilivuosi, seurakunnassa on ryhdytty
miettimään talouden tasapainotuksen keinoja. Tasapainotussuunnitelma,
joka sisältyy toimintasuunnitelmaan, kattaa vuodet 2013–2016.
Kirkkoneuvosto linjasi 19.6.2012 kokouksessaan talousarvion
valmistelusta vuodelle 2013 seuraavasti:
1) Seurakunnan henkilöstökuluja ei lisätä vaan kulujen laskusuunta
pidetään. Työntekijän eläköityessä ei tilalle automaattisesti palkata
uutta henkilökuntaa vaan tarve harkitaan tapauksittain. Samoin
sijaisten palkkauksessa käytetään todellista tarveharkintaa.
2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa ei vuoden 2011 toteutuneita
lukuja saa ylittää. Palvelujen kehittämiseksi voivat johtokunnat ja
alueet keskenään sopien muuttaa resurssien suuntausta.
Kustannuksia lisättäessä on vastaava vähennys tehtävä muualla
talousarvion sisällä.

3) Välttämättömiä investointihankkeita mm. kirkkojen peruskorjausten
osalta on otettava talousarvioon. Välttämättömät investointitarpeet
tarkentuvat syksyn aikana.
4) Hallitusti huomiseen -suuntaviivat ohjaavat seurakunnan toimintaa
vuosina 2013–2015.
Alueneuvostot ja johtokunnat sekä kirkkoneuvosto ovat käsitelleet
kirkkoneuvoston ohjeiden mukaan laaditun toimintasuunnitelman ja
talousarvioehdotuksen talouden tasapainotussuunnitelmineen.
Kirkkoneuvoston esitys:

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2013–2015
tasapainotussuunnitelmineen ja talousarvion vuodelle 2013.
-----------------------------Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka aluksi talousjohtaja piti lyhyen
alustuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tasapainotussuunnitelmasta.
Kirkkovaltuusto kävi puheenjohtajan johdolla läpi Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013–2015 sekä talousarvion
vuodelle 2013. Salon seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio
sisältyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan erillisinä
laskelmina ja teksteinä. Hautainhoitorahaston talousarvio käsiteltiin
erillisenä seurakunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä.
------------------------------Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2015 sekä
talousarvio 2013 hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

70 §
Kaarlo Kalevi Koskisen testamentin vastaanottaminen ja testamenttirahastojen perustaminen
Kaarlo Kalevi Koskinen on testamentannut seurakunnalle koko
omaisuutensa ja määrännyt varat rahastoitavaksi seuraaviin tarkoituksiin.
Puolet koko omaisuudesta on rahastoitava Salon seurakunnan
lähetystyöhön ja puolet seurakunnan Halikon alueen diakoniatyöhön.
Koska testamentissa on määrätty varojen käyttötarkoitus, on seurakunnan arvioitava käyttötarkoituksen toteuttamismahdollisuudet ja
päätettävä testamentin vastaanottamisesta. Tiettyä tarkoitusta varten
annetusta testamentista on perustettava erityiskatteinen rahasto, jolle
kirkkovaltuusto hyväksyy säännöt.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.12.2012 päättänyt vastaanottaa
Koskisen testamentin ja käsitellyt testamentin määräysten mukaisesti
laaditut rahastosäännöt.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto perustaa testamentin varoille rahastot
käyttötarkoituksen mukaan ja hyväksyy liitteiden 2 ja 3 mukaiset
rahastosäännöt.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

71 §
Uusien jäsenten nimittäminen alueneuvostoihin
Särkisalon alueneuvoston jäsen Mia Laitinen on pyytänyt eroa.
Muurlan alueneuvoston varajäsen Riitta Rinnekari on muuttanut pois
Muurlan alueelta.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Mia Laitisen ja Riitta Rinnekarin eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Mia Laitisen tilalle
Särkisalon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Riitta Rinnekarin tilalle
Muurlan alueneuvostoon.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Mia Laitisen ja Riitta Rinnekarin eron.
Kirkkovaltuusto nimitti Kirsi Nummen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi
Särkisalon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimitti Marja-Terttu Leppäsen uudeksi varajäseneksi
Muurlan alueneuvostoon.

72 §
Uuden jäsenen nimittäminen lapsityön johtokuntaan
Lapsityön johtokunnan jäsen Markku Seppä on muuttanut toiselle
paikkakunnalle. Muuton takia Seppä on menettänyt vaalikelpoisuutensa
Salon seurakunnan luottamuselimiin.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Markku Sepän eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Markku Sepän
tilalle lapsityön johtokuntaan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Markku Sepän eron.
Kirkkovaltuusto nimitti Jukka Niemisen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi
lapsityön johtokuntaan.

73 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n
ja Salon seurakunnan sopimuksen Seppo ja Mari Paulasaarien työn
tukemisesta Israelissa.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

74 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

75 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan, olemme todenneet
sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.
Salo 20.12.2012

Antti Ruska

Hillevi Heikkola

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 12.12.2012–30.1.2013.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.12.2012–30.1.2013 klo 9.00–15.00.

Salo 31.1.2013

Taina Manelius

