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53 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

54 §
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 koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi, että valtuuston 33 jäsenestä 28 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 32 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli yksi
valtuutettu.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Anja Palmun
toimimaan estyneen Aleksi Hehkon tilalla, Raila Pellon toimimaan
estyneen Ritva Koistin tilalla, Annika Viitasen toimimaan estyneen
Marjo Kunnian tilalla ja Taina Kirves-Järvisen toimimaan estyneen
Anna Kaisa Siltasen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

55 §
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 Jorma
Peltonen ja Arja Pykäri.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 26.10.2012 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 29.10.2012–3.12.2012 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Jorma Peltonen ja Hannu Pölönen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 26.10.2012 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
29.10.2012–3.12.2012 klo 9.00–15.00.

56 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

57 §
Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen
Salon seurakunta on budjetoinut tälle vuodelle verotuloja 10 milj. euroa.
Salon työllisyystilanteen ja varsinkin yhteisöverojen vähenemisen myötä
ei talousarvio tule toteutumaan verotulojen osalta.
Tuloslaskelmaennusteen mukaan todennäköisempi verotulokertymä on
8,8, milj. euroa. Arvioidun 1,2 milj. euron vajeen kattaminen toimintamenojen vähennyksenä on mahdotonta, joten tilikauden tulos tulee olemaan huomattavasti alijäämäisempi kuin talousarviossa. Jonkin verran
sijoitusten arvonmuutokset korjaavat lopullista tulosta, mutta vaikutus
on lähinnä laskennallinen.

Seurakunnan taloussäännön 4 §:n mukaan seurakunnan viranomaisten on
tehtävä esitys tuloarvion tarkistamisesta kirkkoneuvostolle huomatessaan, ettei talousarvioon merkitty tuloarvio toteudu.
Seurakunnan taloussäännön 6 §:n mukaan kirkkovaltuusto voi muuttaa
talousarviota ja muutokset pitää esitellä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen
muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan
korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan
myöntämisestä sekä tuloarvion muutoksista.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto päättää, että verotulojen tuloarviota tarkistetaan
yhteisöverojen osalta talousarviossa olevasta 2 milj. eurosta 1 milj.
euroon ja kirkollisverojen osalta talousarviossa olevasta 8 milj. eurosta
7,8 milj. euroon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

58 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2013
Salon seurakunnan veroprosentiksi vuodeksi 2012 määrättiin 1,2 %.
Tämä on hieman alhaisempi kuin kaikkien Suomen seurakuntien
veroprosenttien painotettu keskiarvo, joka on noin 1,3 %. Vastaavan
kokoisten seurakuntien keskiarvo on 1,23 %.
Kirkkoneuvosto antoi kesäkuussa luottamuselimille ja viranhaltijoille
ohjeet valmistella vuoden 2013 talousarvio pitäen lähtökohtana nykyistä
veroprosenttia.
Kirkkoneuvostossa elokuun kokouksessa käsitellyn tuloslaskelman
toteutuman 31.7.2012 sekä loppuvuoden ennusteen perusteella vuodesta
2012 on tulossa Salon seurakunnan toinen alijäämäinen tilinpäätös.
Salon seurakunta selviää kuitenkin seuraavan vuoden ajan nykyisellä 1,2
% veroprosentilla, koska seurakunnan rahoitustilanne on vakaa.
Seuraavat vuodet ovat verotulojen kehityksen ja tuloksen
muodostumisen osalta vaikeat. Mikäli kulurakennetta pystytään jatkossa
karsimaan, kestää seurakunta vielä parin vuoden huonon kehityksen
verotuloissa. Hallitusti huomiseen -työskentelyn myötä on otettu kantaa
seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaiskehitykseen. Jatkossa
veroprosentin tarpeellinen taso muodostuu kulujen hallinnan ja muiden
talouteen ja toimintaan vaikuttavien toimien perusteella.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4.10.2012 tehdä talousarvion
valmistelun yhteydessä talouden tasapainotussuunnitelman.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto määrää veroprosentiksi 1,2 % vuodelle 2013.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

59 §
Salon seurakunnan sisäisen valvonnan ohje
Kirkkohallitus on vuonna 2004 julkaissut ohjeen ”Hyvien johtamis- ja
hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa”.
Tarkoituksena on ollut, että seurakunnat kiinnittävät huomiota siihen,
että työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat oikein ja sääntöjä
noudattaen. Tilintarkastuksissa on kiinnitetty myös huomio ohjeen
tarpeellisuuteen.
Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella,
että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti
ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan
operatiivista johtamista.
Sisäisen valvonnan ohjeiden tulee perustua seurakunnan omien
kokonaistarpeiden arviointiin. Sisäisen valvonnan ohjeistuksella luodaan
seurakuntakohtaiset pelisäännöt, jotka varmistavat ja edesauttavat hyvän
hallinnon toteutumisen seurakunnassa.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen
kokouksessaan 4.10.2012. Liite 1.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Sisäisen valvonnan ohjeen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

60 §
Salon seurakunnan hautapaikoista perittävät maksut 2013
Kirkolliskokous on toukokuussa 2011 päättänyt esittää muutoksen
kirkkolakiin, jota sovelletaan viimeistään vuoden 2013 alusta.
Lakimuutos velvoittaa seurakuntia perimään hautasijan luovutuksesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista korvauksen, jonka määräämisessä
otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat
kustannukset.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt Salon seurakunnan
hautapaikkahinnastoa vuodelle 2013 ja esittää seuraavaa:
Hautapaikkamaksut (hautaoikeus 25 v)
Hautapaikkamaksut Oma kunta Oma kunta
(hautaoikeus 25v) 2012
2013

Muu kunta
2012

Muu kunta
2013

Arkkuhauta
Arkkuhaudan
hallinta-ajan
jatkaminen
Uurnahauta

150 €

500 €

500€

-

75 €

250 €

250€

-

75 €

200 €

200€

Uurnahaudan
hallinta-ajan
50 €
100€
100€
jatkaminen
Muistolehto
Sirottelulehto
Mikäli uurna haudataan arkkuhautaan, peritään
hautapaikkamaksu arkkuhaudan mukaisesti ja hautaamiseen
liittyvät maksut uurnan mukaisesti. Veteraaneilta ja lotilta ei
peritä hautapaikkamaksua.
Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 § mukaan hautapaikoista perittävistä
maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy yllä olevat Salon seurakunnan
hautapaikkamaksut vuodelle 2013.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

61 §
Valtuutettu Seppo Heikkisen kysely Kuusjoen kirkkokuorolle osoitetusta laskusta Kirkon
musiikkijuhlista
Johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma on tehnyt selvityksen Kirkon
musiikkijuhlien kustannusjaosta seurakunnan ja kirkkokuorojen kesken.
Liite 2.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen annetun selvityksen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

62 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.10.2012 käsitellyt mm. seuraavia
asioita:
- Salon seurakunnan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuonna 2013
- Toijan taajaman tilakysymys
- Nimikkokohdesopimus Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa Awajin seurakunnan tukemisesta
Talousjohtaja on osallistunut 11.9.2012 perunkirjoitukseen, jossa Salon
seurakunta on saamassa testamentilla Kaarlo Kalevi Koskisen koko
omaisuuden.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

63 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

64 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus, ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

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 26.10.2012

Jorma Peltonen

Hannu Pölönen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 17.10.2012–3.12.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
29.10.2012–3.12.2012 klo 9.00–15.00.

Salo 4.12.2012

Taina Manelius

