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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 10/2014

Kirkkoneuvosto

Aika:

Tiistaina 18.11.2014 klo 18.00–20.30

Paikka:

yläsali, 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

166 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
167 §
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.

168 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Simo Vesa ja
Antti Ruska.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 20.11.2014 klo 15.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 21.11.2014 – 9.12.2014 klo 9–15.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Seppo Knuutila ja
Irma Iho.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 20.11.2014 klo 15.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 21.11.2014 – 9.12.2014 klo 9–15.

169 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan muutoksella, että kokoukseen
esittäytymään kutsuttu Anne Sippola esittelee itsensä pykälässä 170 ja
pykälänumerointi muuttuu yhdellä eteenpäin.

170 §
Anne Sippolan esittäytyminen
Seurakuntapastorin virkaan ehdolla oleva Anne Sippola kertoi itsestään
ja työhistoriastaan. Kirkkoneuvosto esitti kysymyksiä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti käsitellä Anne Sippolan valintalausuntoa pykälän
172 yhteydessä.

171 §
Suomen Lähetysseuran kanssa solmittava lähetystyön palvelusopimus
LIITE 1: Suomen Lähetysseura: Lähetystyön palvelusopimus
Lähetystyön johtokunta 22.10.2014 § 7
Lähetystyön johtokunta esitti kokouksessaan 18.8.2014 § 6 kirkkoneuvostolle Suomen
Lähetysseuran sopimusehdotuksen hyväksymistä. Kirkkoneuvosto päätti
kokouksessaan 23.9.2014 palauttaa Suomen Lähetysseuralta saadun Lähetystyön
palvelusopimus -pohjan lähetystyön johtokuntaan edellyttäen muutamia tarkennuksia ja
muutoksia "sopimuksen voimassaolon ja vuosittaisen avustussumman tarkistamista
varten". Johtava viranhaltija pyysi Suomen Lähetysseuralta uuden sopimuspohjan,
jossa 1. tarkistuspisteen ajankohta on syykuussa 2017.
Johtavan viranhaltijan esitys: Lähetystyön palvelusopimus hyväksytään.
Päätös: Hyväksyttiin.

Lähetystyön johtokunta on käsitellyt uudelleen kirkkoneuvoston
palauttaman Lähetystyön palvelusopimuksen.
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Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen lähetystyön
palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja lähetystyöstä
vastaavan pastorin Tarja Laurilan allekirjoittamaan seurakunnan
puolesta palvelusopimuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

172 §
Salon perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran täyttäminen
Perheneuvonnan neuvottelukunta 4.11.2014 § 6
Perheneuvojan virkaan tuli 27 hakemusta, joilla kaikilla yhtä lukuun ottamatta oli
muodollinen pätevyys virkaan. Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa.
Valintakriteereinä arvostettiin käytännön työkokemusta terapeuttisessa työssä ja
psykoterapiakoulutusta. Haastattelujen perusteella kaksi hakijaa osallistui
soveltuvuustesteihin.
Puheenjohtajan esitys: Koulutusten, työkokemuksen, haastattelun ja soveltuvuustestin
perusteella ehdotetaan kirkkoneuvostolle, että perheneuvojan virkaan valitaan Suvi
Kiuas.
Päätös: Perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukunta ehdottaa kirkkoneuvostolle,
että Suvi Kiuas valitaan Salon perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan virkaan
1.1.2015 lukien.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita perheneuvojan virkaan Suvi Kiukaan
1.1.2015 lukien. Viran vaativuusryhmä on 601.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Vaativuusryhmän 601 mukaiseen
peruspalkkaan ei tule muutosta.
Kirkkoneuvosto päätti pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia
määräämään Salon seurakunnan seurakuntapastoriksi Anne Sippolan
18.1.2015 alkaen.

173 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävien määrääminen
LIITE 2, Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävien johtosääntö
Kirkkoneuvosto 28.10.2014 § 158
Kirkkovaltuuston lakkautettua kirkkoneuvoston esityksestä perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan viran on perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan
tehtäviä hoitavalle viranhaltijalle määriteltävä johtosääntö.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen
perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävien johtosäännön.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Ulla Ristolainen määrätään vastaamaan
perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävistä 1.1.2015 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

174 §
Aluekappalaisten tehtävien tarkentaminen
LIITE 3, Aluekappalaisten tehtävät
Aluekappalaisille on Salon seurakunnan järjestelytoimikunnassa
28.1.2009 ja kirkkovaltuustossa 8.10.2009 hyväksytty liitteen 3 mukaiset
pääasialliset tehtävät. Kuluvan vaalikauden aikana on tapahtunut joitakin
seurakunnan organisaatioon kohdistuvia muutoksia, jotka vaikuttavat
aluekappalaisten tehtäviin.
Yksittäisenä runsaasti tulkintaongelmia aiheuttaneena asiana on ollut
maininta aluekappalaisesta ”alueen työntekijöiden toiminnallisena
esimiehenä”.
Talousarvion kehittyminen kohti seurakunnan yhteistä talousarviota on
johtanut aluekappalaisen ja alueneuvostojen entistä suurempaan
vastuuseen alueen toiminnan kehittäjinä. Tämä korostaa
toiminnallisuuden suunnittelua budjettivastuun kustannuksella. Samaan
suuntaan on vaikuttamassa aluetyöstä vastaavan kappalaisen tehtävien
määrittely.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että aluekappalaisten
tehtävissä
– kohta 3: ”toimia alueen viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden
toiminnallisena esimiehenä” muutetaan muotoon ”Tukea alueensa
työntekijöiden työhyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta”.
– kohta 7: Poistetaan maininta taloussuunnitelmasta. Muutetaan
muotoon: ”Valvoa yhdessä alueneuvoston kanssa
toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä yhdessä johtavien
viranhaltijoiden kanssa huolehtia alueen toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta.
– kohta 9: Muutetaan ”hyväksyä laskut” muotoon ”asiatarkastaa
laskut”.
– kohta 10: Poistetaan maininta ”aluetyön johtokunta”.
Kirkkovaltuusto on lakkauttanut toimielimen 1.1.2015 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

175 §
Aluetyöstä vastaavan kappalaisen tehtävät
LIITE 4, Aluetyöstä vastaavan aluekappalaisen tehtävät
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Yhdistyneen Salon seurakunnan organisaatioon asetettiin aluetyötä
johtamaan erillinen aluetyön johtokunta. Tämän johtokunnan
esittelijäksi oli johtosääntöön kirjattu ”aluetyöstä vastaava kappalainen”.
Kun näytti siltä, että aluetyön johtokunnan asema ei riittävästi
selkiintynyt kuluvalla vaalikaudella, päätti kirkkovaltuusto lakkauttaa
toimielimen ja asettaa tilalle aluetyön neuvottelukunnan, joka koostuu
alueneuvostojen puheenjohtajista. Samalla on haluttu selkiyttää
aluetyöstä vastaavan kappalaisen tehtäviä.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy aluetyöstä vastaavan kappalaisen tehtäviksi
liitteenä 4 olevan johtosäännön.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

176 §
Aluetyöstä vastaavan kappalaisen tehtävien määrääminen
Kirkkoneuvosto käy keskustelun ja päättää siitä, kenelle
aluekappalaisista kirkkoherran tulisi aluetyöstä vastaavan kappalaisen
tehtävät määrätä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto kävi keskustelun ja esittää tehtävään määrättäväksi
Salo-Uskelan aluekappalaisen Kaarlo Launosen.

177 §
Aluetyöstä vastaavan kappalaisen puhe- ja läsnäolo-oikeus alueneuvostojen kokouksissa
Aluetyöstä vastaavan kappalaisen tehtävien mukaan hän toimii
yhteistyössä aluetyön neuvottelukunnan kanssa. On perusteltua, että ko.
kappalainen on tietoinen alueilla tapahtuvasta suunnittelusta ja voi tuoda
tietoa alueneuvostojen kokouksiin muilla alueilla tapahtuvasta
suunnittelusta.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että alueneuvostojen
johtosääntöön lisätään puhe- ja läsnäolo-oikeus aluetyöstä vastaavalle
kappalaiselle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

178 § Henkilöstöasia (hoitovapaa)
179 §
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 ja talousarvio vuodelle 2015
LIITE 5, Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2015–2017 ja talousarvio vuodelle 2015.
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Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisenä
laskelmana seurakunnan vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.
Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,4 mukaan.
Kaikkien seurakuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2013 oli
noin 1,35 %.
Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2015 kirkollisverotuloja
9 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja 0,9 miljoonaa euroa. Verotulot
ovat vuoden 2014 tasolla.
Tasapainotussuunnitelma ei tule toteutumaan vuoden 2015 talousarviossa. Henkilöstökuluissa, yleiskorotus 0,3 % huomioiden, vähennys
on vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 2,1 % ja vuoden 2013
tilinpäätökseen verrattuna ainoastaan 0,35 %.
Investointeihin on vuonna 2015 budjetoitu yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.
Halikon kirkon katon korjaukseen on varattu 0,7 milj. euroa.
Uudisrakentamiseen (hautausmaiden huoltovajat ja -katokset) on varattu
55.000 euroa ja kone- ja laitehankintoihin 98.000 euroa. Uskelan
kirkkoon on varaus flyygelille 37.000 euroa. Lisäksi pienempiin
aktivoitaviin peruskorjauksiin on varattu 310.000 euroa.
Investointihankkeiden lisäksi seurakunta käyttää noin 400.000 euroa
alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon. Tällä
pyritään varmistamaan seurakunnan tilojen säilyminen
tulevaisuudessakin toimintakuntoisina.
Talousarvio on yhteensä 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosikatteen
arvioidaan kuitenkin jäävän ylijäämäiseksi noin 180.000 euroa.
Kirkkoneuvoston 11.6.2014 antaman budjettiraamin keskeiset kohdat
ovat:
1) Seurakunnan henkilöstökulujen vähennys toteutetaan tasapainotussuunnitelman mukaisesti. Työntekijän eläköityessä ei tilalle
automaattisesti palkata uutta henkilökuntaa vaan tarve harkitaan
tapauksittain. Kaikkiin täytettäviin virkoihin/toimiin tulee saada
kirkkoneuvoston lupa. Samoin pitkäaikaisten (yli 6 kk) sijaisten
palkkauksiin tarvitaan kirkkoneuvoston lupa. Lyhytaikaisten sijaisten
palkkauksiin luvan antaa joko kirkkoherra tai talousjohtaja tehtävästä
riippuen.
2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa noudatetaan tasapainotussuunnitelman kokonaisvähennystä 5 %. Johtokunnat ja alueet
neuvottelevat yhteisesti resurssien kohdentamisesta.
3) Välttämättömiä investointihankkeita mm. kirkkojen peruskorjausten
osalta on otettava talousarvioon. Hallitusti huomiseen -suuntaviivat
ja tasapainotussuunnitelma ohjaavat seurakunnan toimintaa vuosina
2015–2017.
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Alueneuvostot ja johtokunnat ovat käsitelleet yhdessä valmistellun
talousarvion. Talousjohtajan valmistelema talousarvio pohjautuu
johtokuntien esityksiin.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 5 olevan Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman 2015–2017 ja talousarvion vuodelle
2015 ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
---------------------------------------------Talousjohtaja esitteli talousarvion.
Simo Vesa poistui ennen tämän pykälän päättämistä klo 19.30.
----------------------------------------------Hyväksyttiin esityksen mukaan.

180 §
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Lähetystyön johtokunta 22.10.2014 § 8
Lähetystyön johtokunnan ja Salon seurakunnan kirkkoneuvoston hyväksymien
perusteiden mukaan:
Koskisen lähetysrahastosta voidaan myöntää avustuksia Salon seurakunnan
lähetystyön ajankohtaisiin hankkeisiin ja tarpeisiin lähetystyön johtokunnan vuosittain
laatiman toimintasuunnitelman mukaisesti. Avustuksiin voidaan käyttää sekä pääomaa
että korkotuottoa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.3.2013, että rahaston varoista pääsääntöisesti
käytetään rahaston korkotuottoa ja vain erityisen harkinnan perusteella pääomaa.
Lähetystyön johtokunta päätti kokouksessaan 2.4.1014 varautua ottamaan Koskisen
rahaston vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan 4000–6000 euron avustuksen Inkerin
kirkkoon kuuluvan ystävyysseurakunta Rzevin kirkon välttämätöntä lämmitys- ja
ikkunaremonttia varten. Rzevin seurakunnan kirkkoherra Valeri Antipov esitti
elokuussa Salon vierailullaan toiveen, että summa voisi olla 6000.
Kazanin seurakunnassa on uuden kirkon seurakuntasali jo käytössä. Kirkkosalia
rakennetaan parhaillaan, ja sen pitäisi valmistua syksyllä 2015. 750 000 euron
tavoitesummasta on koossa 2/3 – lokakuun alussa n. 470 000 euroa, vuoden lopussa
toivon mukaan 550 000 (luvassa olevien avustusten perusteella). Ruplan arvon
heikkeneminen on kompensoinut rakennustarvikkeiden hintojen nousun, joten
kustannusarviossa on pysytty byrokratiasta johtuneista viivästyksistä huolimatta.
Salon seurakunta (sitä ennen Perniön rovastikunta) on vuosien varrella tukenut talousarviovaroilla ja vapaaehtoistyöllä useita kirkko- ja toimitilahankkeita Keski-Venäjällä.
Keski-Venäjän työ, jo Tatarstanin tasavaltaan laajentuneena, on osa Salon seurakunnan
yhteistä lähetysnäkyä, hankkeeseen kootaan myös vapaaehtoista kannatusta
(lähetysrengas, Sopukka-kirppis, tapahtumat, kolehdit). Lähetystyön johtokunta ja
kirkkoneuvosto seuraavat hankkeen edistymistä.
Talousjohtajan arvion mukaan Koskisen rahaston tuottoa on vuonna 2015 käytettävissä
n. 21 000 euroa. Koska on tärkeää, että hanke saadaan vietyä loppuun mahdollisimman
pian, on Kazanin kirkkohanketta syytä tukea edellisvuosien tapaan 20 000 eurolla,
vaikka se merkitsisi myös pääoman käyttöä.
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Johtavan viranhaltijan esitys:
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2015:
Kazanin kirkon rakentamiseen annetaan avustusta 20.000 euroa ja Rzevin kirkon
lämmitys- ja ikkunaremonttia varten 6000 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin.

Koskisen lähetysrahaston rahastosäännön mukaan kirkkovaltuusto
hyväksyy rahastoon liittyvän talousarvion.
Rahaston pääoma vuoden 2013 tasekirjassa on 569.569,30 euroa, josta
vuoden 2014 aikana on maksettu 35.000 euroa avustuksina. Vuoden
2014 korko päätetyn 4 %:n mukaan on 21.382,77 euroa, joten rahaston
saldo vuoden lopussa on 555.952,07 euroa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle lähetystyön
johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman hyväksymistä, jossa
Koskisen lähetysrahastosta vuonna 2015 annetaan avustuksina Kazanin
kirkon rakentamiseen 20.000 euroa ja Rzhevin kirkon lämmitys- ja
ikkunaremonttia varten 6000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

181 §
Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2015
LIITE 6, Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma
LIITE 7, Koulutussuunnitelma
Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa kirkkoneuvoston
hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan. Kehittämissuunnitelman
periaatteet on hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 9.10.2014. Eri
henkilöstöryhmien koulutustarpeet vuodelle 2015 on kerätty
koulutussuunnitelmaan, joka on kehittämissuunnitelman
yksityiskohtainen liite. Osa koulutuksista on alkanut vuonna 2014 ja
jatkuu vielä vuoden 2016 ja 2017 aikana.
Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaisesti koulutusmäärärahat ovat riittävällä tasolla, jos ne ovat noin 0,5–1,3 % palkkakustannuksista. Salon seurakunnan henkilöstökoulutukseen tilille 4390 on
varattu noin 104.000 euroa. Tämä on noin 2 % palkkakustannuksista,
mikä ylittää henkilöstön kehittämissopimuksessa mainitun tason.
Toisaalta osa koulutuksista saattaa olla myös suoraan virkatehtävien
hoitoon liittyviä koulutuksia, joita ei tule laskea em. prosenttiin mukaan.
Seurakunnan asioiden hoidon kannalta on kuitenkin tärkeää, että
koulutukset ja tehtävät matkat saadaan listattua yhteiseen suunnitelmaan
ja seurannan piiriin.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Salon seurakunnan
henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2015.
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Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

182 § Henkilöstöasia (määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen hautaustoimeen)
183 §
Kiikalan uurnahauta-alueen hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväksyminen
LIITE 8, Kiikalan uurnahauta-alue hautakartta
LIITE 9, Kiikalan uurnahauta-alue käyttösuunnitelma
Kiikalan uurnahauta-alueen rakennustoimikunta 10.9.2014 § 58
Kiikalan uurnahauta-alueen hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväksyminen
LIITE 1,Kiikalan uurnahauta-alue hautakartta
LIITE 2,Kiikalan uurnahauta-alue käyttösuunnitelma
KL 17 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten
hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, joka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Suunnittelija Jaana Peltola on tehnyt uurnahauta-alueesta hautausmaakaavan ja
käyttösuunnitelman.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Rakennustoimikunta käsittelee ja hyväksyy uurnahauta-alueen hautausmaakaavan ja
käyttösuunnitelman. Ne lähetetään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kautta
kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Samalla kumotaan tätä aluetta koskenut (osasto C, rivit XIV-XVII) vanha hautausmaakaava,
jossa tämä alue oli merkitty arkkupaikoiksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kiikalan uurnahauta-alueen rakennustoimikunta 10.9.2014 § 59
Muistomerkkien mallien hyväksyminen
LIITE 3, Kiikalan uurnahauta-alue hautamuistomerkit
Suunnittelija Jaana Peltola on yhteistyössä Anja Mannin kanssa työstänyt muistomerkkien mallit,
jotka noudattavat pitkälti Perniön uurnahauta-alueen muistomerkkien malleja.
Omaiselle annetaan muistomerkki ohjeista aina yleissivu 1 ja valitun hautapaikan
muistomerkkityyppiä vastaava sivu.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Rakennustoimikunta hyväksyy muistomerkkimallit ja niistä annetut ohjeet.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 22.10.2014 § 68
LIITE 6, Kiikalan uurnahauta-alueen hautakartta ja käyttösuunnitelma
LIITE 7, Hautamuistomerkki mallit
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy uurnahauta-alueen
hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman ja merkitsee tiedokseen hautamuistomerkki
mallit.
Samalla kumotaan tätä aluetta koskenut (osasto C, rivit XIV-XVII) vanha
hautausmaakaava, jossa tämä alue oli merkitty arkkupaikoiksi.
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Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma lähetetään kirkkoneuvostolle ja
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Talousjohtajan esitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksen perusteella
talousjohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto hyväksyy
liitteinä 8 ja 9 olevat Salon seurakunnan Kiikalan uurnahauta-alueen
hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman ja samalla kumoaa alueen
vanhan hautausmaakaavan.
Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma annetaan
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

184 §
Hautaustoimen vuoden 2014 investointimäärärahojen uusi kohdentaminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 22.10.2014 § 67
Johtokunta päätti kokouksessaan 13.8.2014 52 § Suomusjärven hautausmaan ja kirkon
ympäristön valaistuksen toteuttamisesta. Määrärahaa hankkeelle on varattuna
investointiosassa yhteensä 40.000,00, mutta valaistustyö tulee maksamaan
kokonaisuudessaan 52.478,00. Työ on vielä osittain kesken. Uskelan
kirkkohautausmaan sankariristien kunnostus tehtäväalueella on 50.000,00 euron
määräraha, josta voidaan siirtää 15.000,00 euroa.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle 15.000,00 euron
siirtämistä tehtäväalueelta 7026 Uskelan kirkkohautausmaan sankariristien kunnostus
tehtäväalueelle 7022 Suomusjärven hautausmaan valaistus.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Talousarvion sitovuustason mukaan kirkkoneuvosto voi päättää enintään
50.000 euron siirroista investointien kesken.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää siirtää Uskelan kirkonmäen sankariristien
kunnostukseen varatusta määrärahasta 15.000 euroa Suomusjärven
hautausmaan valaistukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

185 §
Vuoden 2014 kiinteistökatselmukset
LIITE 10, Kiinteistökatselmus, Salo-Uskelan alue
LIITE 11, Kiinteistökatselmus, Muurlan alue
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on suorittanut vuoden 2014
kiinteistöjen tarkastuksen.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muistiot vuoden 2014
kiinteistötarkastuksista.
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Kirkkoneuvosto toteaa kiinteistötarkastukset vuodelta 2014 pidetyksi
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 2 § 8 kohdan
mukaisesti.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

186 §
Seurakunnan vuoden 2015 kolehtisuunnitelman vahvistaminen
LIITE 12, Vuoden 2015 kolehtisuunnitelma
Salon seurakunnassa noudatetaan yhteistä kirkkoherran laatimaa ja
kirkkoneuvoston vahvistamaa kolehtisuunnitelmaa. Alueellisia
poikkeamia kolehtisuunnitelmaan tehdään yksittäistapauksissa sellaisina
sunnuntaipäivinä, jolloin vuorossa on vapaa kolehti. Näitä alueellisia
poikkeamia ei ole merkitty yhteiseen suunnitelmaan, vaan aikaisemmin
on hyväksytty ne kohteet, joihin poikkeuksellisia kolehteja voidaan
kerätä.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2015.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

187 §
Pastori Elina Joutsiniemen viransijaisuus
Kiikalan aluepappi Elina Joutsiniemi jää virkavapaalle.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää pyytää Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulia määräämään Marith Leppäkari-Lindbergin
seurakuntapastori Elina Joutsiniemen viransijaiseksi ajalle
19.12.2014–2.11.2015.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

188 §
Muut asiat

Päätös:

Muissa asioissa käsiteltiin seurakunnan lapsiasiahenkilön tehtävän
jatkamista.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Anna Kaisa
Siltanen jatkaa Salon seurakunnan lapsiasiainhenkilönä toistaiseksi.
Muissa asioissa keskusteltiin myös kuulovammaisten mahdollisuuksista
käyttää induktiosilmukoita seurakunnan tiloissa.

Päätös:
189 §
Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 29.10.2014
päättänyt mm. seuraavista asioista:
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-

antanut pastori Kimmo Maliselle viranhoitomääräyksen vs.
seurakuntapastorin (VI) virkaan ajalle 1.1.–31.3.2015.
myöntänyt pastori Elina Joutsiniemelle virkavapautta
seurakuntapastorin virasta ajalle 19.12.2014–2.11.2015.

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Jorma Peltonen kertoi Halikon kirkon katon korjauksen tilanteesta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

190 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
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 20.11.2014

Seppo Knuutila

Irma Iho

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.11.2014–9.12.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.11.2014–9.12.2014.
Salossa 10.12.2014
Marjut Eriksson

