Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 4/2012
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 6.6.2012 klo 18.00–19.05
Salon seurakunta, seurakuntatalo, juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 SALO

Osallistujat:
Jäsenet
Hyttinen Marjatta pj
Määttänen Annika vpj
Gustafsson Pekka
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Hujanen Terttu
Iho Irma
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Koisti Ritva
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Laurila Juha
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Luoma Ari-Pekka
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Marjalaakso Jouko
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Mäkinen Karoliina
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Pykäri Arja
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Ruska Antti
Siltanen Anna Kaisa
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Vesa Simo
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32 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Veisattiin virsi 130.

33 §
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 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 Seppo Heikkisen tilalla, Marjaana Mänkärin toimimaan
estyneen Kirsti Kurjen tilalla ja Pirjo Virtasen toimimaan estyneen Saku
Nikkasen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

34 §
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 Iiris
Määttänen ja Matti Nieminen.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 8.6.2012 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 11.6.2012–16.7.2012 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Iiris Määttänen ja Matti Nieminen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 8.6.2012 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
11.6.2012–16.7.2012 klo 9.00–15.00.

35 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

36 §
Aluetyön johtokunnan varajäsenen valinta
Ilkka Alanderille on aiemmin myönnetty ero Särkisalon alueneuvoston
jäsenyydestä. Hän on toiminut myös aluetyön johtokunnassa Kaarlo
Muurin henkilökohtaisena varajäsenenä. Tämä luottamustoimi on jäänyt
epähuomiossa käsittelemättä.
Kirkkoneuvoston esitys:

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

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Ilkka Alanderin eroanomuksen.
Kirkkovaltuusto valitsi aluetyön johtokuntaan Kaarlo Muurin
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Korven.

37 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen
vahvistaminen sekä vastuuvapaudesta päättäminen
Salon seurakunnan tasekirja tilivuodelta 2011 on liitteenä 1.
Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2011 on liitteenä 2.
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.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 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.

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.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2011.
Kirkkovaltuusto hyväksyi ja vahvisti yksimielisesti Salon seurakunnan
vuoden 2011 tilinpäätöksen.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2011 alijäämä 293.392,37 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Salon seurakunnan tilikauden
alijäämä 912.921,24 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman
vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.

38 §
Hallitusti huomiseen – Salon seurakunnan suuntaviivat
Seurakunnan strategian valmistelu aloitettiin viime syksynä nimellä
Hallitusti huomiseen – Salon seurakunnan suuntaviivat. Kyselyn avulla
kartoitettiin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden mielipiteitä. Tämän
jälkeen henkilöstö ja luottamushenkilöt osallistuivat eri kokoonpanoissa
työskentelyyn, jonka tulokset käsiteltiin maaliskuussa 2012 yhteisesti.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.5.2012 koonnut
suuntaviivatyöskentelyn materiaalista liitteen 3 mukaisen yhteenvedon.
Strategiaa on tarkoitus hyödyntää sekä toiminnan suunnittelussa että
vuoden 2013 talousarvion laadinnassa.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 3
mukaisen strategian "Hallitusti huomiseen – Salon seurakunnan
suuntaviivat".

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti liitteen mukaisen seurakunnan
”Hallitusti huomiseen – Salon seurakunnan suuntaviivat”.

39 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.4. käsitellyt mm. seuraavia
asioita:
- Suomen Lähetysseuran ja Salon seurakunnan välisen
nimikkosopimuksen solmiminen (Tenhon perhe)

-

-

-

-

Kirkkoneuvosto on myöntänyt Susa Niinistölle palkattoman
virkavapauden ajalle 1.8.2012–31.7.2013.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt perheneuvoja Tiina Stenforsin
anomuksen osa-aikaisesta (50 %) palkattomasta virkavapaudesta
1.9.2012 alkaen osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä varten sekä
lisäksi palkattoman virkavapauden (50 %) ajalle 1.9.2012–31.8.2013.
Kirkkoneuvosto on päättänyt aloittaa valmistelun harkinnanvaraisen
palkanosan käyttöönoton mahdollisuuksista Salon seurakunnassa ja
valitsi luottamushenkilöedustajaksi valmistelutyöryhmään
kirkkovaltuuston puheenjohtajan Marjatta Hyttisen.
Taloustoimiston palkanlaskennassa työskentelevä toimistosihteeri
Riitta Breilin jää eläkkeelle 1.7.2012 lukien. Palkanlaskentaan on
sisäisenä siirtona siirtynyt kirkkoherranviraston puolelta
toimistosihteeri Seija Tielinen 1.3.2012 lukien.
Kirkkoneuvosto on päättänyt pitää seurakunnan toimistot suljettuina
28.8.2012 seurakunnan koko henkilöstön retkipäivän järjestämiseksi.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.5. käsitellyt mm. seuraavaa asiaa:
- Kirkkoneuvosto on päättänyt solmia yhteistyösopimuksen
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa Naiset toivon lähteellä
-ohjelman tukemiseksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

40 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
41 §
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 8.6.2012

Iiris Määttänen

Matti Nieminen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 30.5.2012–16.7.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
11.6.2012–16.7.2012 klo 9.00–15.00.

Salo 17.7.2012

Taina Manelius

