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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 8/2014

Kirkkoneuvosto

Aika:

Tiistaina 23.9.2014 klo 18.00–20.10

Paikka:

neuvotteluhuone, Rummunlyöjänkatu 5, 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
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

Päivi Uusitalo poistui kokouksesta klo 19.50, pykälän 146 käsittelyn jälkeen.

134 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
135 §
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.

136 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Karoliina Mäkinen
ja Matti Nieminen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 25.9.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.9.2014 – 13.10.2014 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Nieminen ja Pirjo
Parviainen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 25.9.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 26.9.2014 – 13.10.2014 klo 9–15.

137 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä, että muissa asioissa pyydetään tuomiokapitulia
määräämään Anna Knuutilalle viransijainen.

138 §
Suomen Lähetysseuran kanssa solmittava lähetystyön palvelusopimus
LIITE 1, Lähetystyön palvelusopimus
Lähetystyön johtokunta 18.8.2014 § 6
Suomen Lähetysseuran kehyssopimus ja nimikkokannatuksen yhteinen pankkiviite
LIITE 1. Suomen Lähetysseuran ehdotus kehyssopimukseksi
Salon seurakunnan lähetystyössä on jo parin vuoden ajan pidetty vireillä
mahdollisuutta solmia uudenlainen kehyssopimus Suomen Lähetysseuran kanssa. Ks.
Lähetystyön johtokunnan kokous 12.4.2012 §7. Tavoitteiksi on nähty erityisesti
vähentää maksuliikenteestä/yhteydenpidosta aiheutuvia kuluja ja toimistotyötä,
keventää lähetystyön hallinnointia ja lisätä lähetystyön viestittävyyttä keskittämällä
lähetystyötä tietyille työalueille.
Ennakoivina toimina on yhteistyössä alueneuvostojen kanssa luovuttu euromääräisesti
pienistä nimikkokohdesopimuksista (Kisko 2.000, Muurla 803, Suomusjärvi 2.000) ja
suuremmistakin (Perniö 5.000, Salo-Uskela 6.000 ja 12.000). Tilalle on saatu kolmen
alueen yhteinen nimikkolähettiperhe (Tenhot –joiden sopimussumma jätettiin
odottamaann kehyssopimusta) ja lähetyslentäjäperhe (Korhoset).
Suomen Lähetysseuran kanssa neuvotellussa sopimusehdotuksessa (5.5.2014) tavoite
kannatuskohteiden vähentämisestä ja keskittämisestä on toteutunut toistaiseksi vain
osittain, sillä pitkäaikaiset, toimivat nimikkolähettisuhteet on haluttu säilyttää, kunnes
lähetit siirtyvät eläkkeelle. Myös Särkisalosta lähetystyöhön lähtevä Arja Koskinen
haluttiin ottaa nimikkolähetiksi. Thaimaan seurakuntatyönkohteeksi täsmentynyt Ban
Rai Pattanan seurakunta on Perniön alueen entisten stipendiaattien, Wissaran ja
Laddawan Ackherin, perustama ja myös nykyisen stipendiaatin Kanya Arkhoen
kotiseurakunta.
Suomen Lähetysseuran sopimusluonnosta käsiteltiin keväällä useammassa tilanteessa
lähetystyön vapaaehtoistoimijoiden ja lähetystyöstä vastaavien työntekijöiden kanssa.
Neuvonpidon aiheena oli myös mahdollisuus ottaa käyttöön yhteinen pankkiviite
SLS:n nimikkotyön vapaaehtoisesti koottavalle kannatukselle. Kokonaiskannatus
jaettaisiin tällöin eri lähetyskohteille sopimussummien mukaan jyvitettynä. Uusi
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käytäntö vähentäisi taloustoimiston työtä ja rahankäsittelykuluja ja se olisi hyvä
toteuttaa ennen kuin seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi.
Keskustelun perusteella lähetystyön johtava viranhaltija pyysi Suomen Lähetysseuralta
uutta ehdotusta (5.5.2014), jossa on korotettu Halikon nimikkokohteen, Etiopian
evankelioimistyön sopimussummaa (3500:sta 5200:aan) ja luovuttu uudesta Thaimaan
vuoristoalueen stipendiaatista (– jonka tukemisesta Uskelan Rotaryt ovat olleet
kiinnostuneita). Halikkolaiset ovat jatkossa halukkaita ottamaan Kiikalan
nimikkolähetit, Anu ja Juha Väliahon, myös oman alueensa läheteiksi.
Johtavan viranhaltijan esitys:
1. Salon seurakunta solmii Suomen Lähetysseuran kanssa sopimuksen ehdotuksessa
mainittujen lähetyskohteiden tukemisesta 75.000 eurolla. Sopimuksen 1. tarkistuspiste
on alkuvuonna 2017.
2. Lähetystyön johtokunta voi sopimuksen taloudellisten raamien puitteissa tehdä
muutoksia yksittäisten kohteiden osalta ennen tarkistuspistettä, jos esimerkiksi
työalueella tapahtuu muutoksia.
3. Alueet voivat kiinnostuksensa ja voimavarojensa mukaan valita entisten lisäksi
uusia/korvaavia nimikkokohteita varainhankinnan, yhteydenpidon ja esirukouksen
aiheiksi sopimuksen puitteissa.
4. Uuden sopimuksen myötä otetaan Salon seurakunnassa käyttöön yhteinen
pankkiviite Suomen Lähetysseuran nimikkotyön vapaaehtoiskannatukselle.
Kokonaiskannatus jaetaan vuosittain eri lähetyskohteille sopimussummien mukaan
jyvitettynä.
Päätös: Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle esityksen hyväksymistä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen lähetystyön
palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimus astuu
voimaan 1.11.2014.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja lähetystyöstä
vastaavan pastorin Tarja Laurilan allekirjoittamaan seurakunnan
puolesta palvelusopimuksen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian johtokuntakäsittelyyn sopimuksen
voimassaoloajan ja vuosittaisen avustussumman tarkennusta varten.

139 §
Salon seurakunnan ja Suomen Ev.Lut. Kansanlähetyksen välinen nimikkosopimus
LIITE 2, Nimikkosopimus Daniel ja Mari Nummela (Japani)
Lähetystyön johtokunta 18.8.2014 § 7
Nimikkosopimus Daniel ja Mari Nummelan työn tukemisesta Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta (Japani)
Salon nimikkoseurakunnassa, Awajissa, työskentelevät Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen lähetit, Daniel ja Mari Nummela, ovat ilmaisseet valmiutensa tulla
Salon seurakunnan nimikkoläheteiksi.
Kansanlähetys on yksi kirkkomme virallisista lähetysjärjestöistä. Järjestöllä on
vakiintunut ystäväpiiri Salon seudulla ja hyvä yhteistyö seurakunnan kanssa Usko
arjessa -iltojen ja lähetystyön tapahtumien järjestämisessä.
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Japanin lähetyksellä on pitkä perinne Salon seudulla. Tavoitteena on, että työn
tuloksena syntyneet seurakunnat pyritään luovuttamaan toiminnan vakiintuessa
kansallisten työntekijöiden hoitoon, ja lähetystyöntekijät keskittyvät tavoittamaan uusia
ihmisiä. Seurakunnalle lähetystyöntekijät tarjoavat kasvot ja toimivan yhteyden
lähetyskentälle. Tästä syystä on perusteltua siirtyä Awajin seurakunnan tukemisesta
nimikkolähettiperheen työn tukemiseen.
Koska Kansanlähetyksen lähetystyölle oli vuonna 2013 runsaasti vapaaehtoista
kannatusta, 25.231 euroa, sopimussummaa 15.300 voisi nostaa 18.000 euroon.
Puheenjohtajan esitys: Salon seurakunta solmii Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa yhteistyösopimuksen Mari ja Daniel Nummelan työn
tukemisesta Japanissa. Sopimus korvaa aikaisemman sopimuksen Awaiin seurakunnan
tukemisesta. Sopimussumma on 18.000 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin ja esitetään kirkkoneuvostolle.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen
nimikkosopimuksen Suomen Ev.Lut. Kansanlähetyksen kanssa Daniel ja
Mari Nummelan työn tukemisesta Japanissa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja lähetystyöstä
vastaavan pastorin Tarja Laurilan allekirjoittamaan seurakunnan
puolesta palvelusopimuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Sopimuksen voimassaolo alkaa
1.1.2015.

140 §
Henkilöstöasia (Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen)
141 §
Henkilöstöasia (Perheasiain neuvottelukeskuksen virkajärjestelyt)
142 §
Henkilöstöasia (Täyttämättä olevien virkojen lakkauttaminen)
143 §
Henkilöstöasia (Pyyntö Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntapastorin
virkamääräyksen jatkamisesta)

144 §
Henkilöstöasia (Kiinteistötyöntekijän palkkaaminen Halikon alueelle)
145 §
Vuoden 2014 hautausmaiden katselmukset
LIITE 3, Hautausmaiden katselmukset
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 13.8.2014 § 51
Johtokunnan ja alueneuvoston valitsemat edustajat ovat suorittaneet hautausmaiden
katselmukset hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti 25.6.2014. Tänä vuonna
tarkastusvuorossa olivat Salo-Uskelan hautausmaat. Pöytäkirja katselmuksesta on
esityslistan liitteenä.
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Hautaustoimen päällikön esitys:
Merkitään hautausmaiden katselmuksen pöytäkirja kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan tietoon saatetuksi. Johtokunta hyväksyy katselmuksen suorittajien
esittämät toimenpiteet. Pöytäkirja lähetetään kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pöytäkirjan vuoden 2014
hautausmaiden katselmuksista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

146 §
Kiskon pappilan myynti
LIITE 4, Karttaliite
LIITE 5, Kiskon alueneuvoston lausunto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 13.8.2014
Kirkkoneuvosto on 23.1.2013 § 6:n kohdalla käsitellyt kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan esittämää kiinteistöselvitystä kiinteistöistä, joista voidaan luopua.
Kirkkoneuvoston päätös mm. Kiskon Pappilan osalta on: myyntiin vuokralaisen
vaihtuessa. Kiskon Pappilan asukkaat Olli ja Marja-Leena Ruskeepää ovat 24.7.2014
ilmoittaneet asunnon irtisanomisesta siten, että asunto on tyhjä elokuun 31. päivänä
2014.
Isännöitsijän esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
esitettäväksi kirkkovaltuustolle, että Salon kaupungin Kiskon Pappilan kylässä
Pappila RN:o 1:0 (734-753-1-0) –nimisestä tilasta laitetaan myyntiin Pappilan
päärakennuksen käsittävä määräala noin 7000 m2:n suuruisella, kaavan mukaisella
tontilla. Kirkkoneuvosto ja –valtuusto tekevät myynnistä periaatepäätöksen ennen
varsinaisiin myyntitoimiin ryhtymistä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Alueneuvostolle tulee varata mahdollisuus
oman lausuntonsa antoon kirkkoneuvostolle.

Kiskon pappilan tyhjentyessä vuokralaisista on aiheellista pohtia
rakennuksen käyttöä. Kirkkoneuvosto on aikaisemmin linjannut, että
vuokrasuhteen päättyessä rakennus laitetaan myyntiin.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kiskon pappila myydään.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että
Kiskon pappilan myynti aloitetaan.
--------------------------------------------Päivi Uusitalo poistui kokouksesta klo 19.50.

147 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden talvilomat.
LIITE 6, Talvilomat 2014–2015
Ajalla 1.10.2014–30.4.2015 pidettävät vuosilomat tuodaan
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Kirkkoherran ja
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talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
talvilomat oheisen liitteen mukaan.
Kirkkoherralle, talousjohtajalle ja muille johtaville viranhaltijoille
annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa seurakunnan työntekijöiden
loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin toiminnan kannalta osoittautuu
tarpeelliseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

148 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2015, kirkkoneuvoston esitys
kirkkovaltuustolle
Salon seurakunnan veroprosentti korotettiin vuodeksi 1,4 %:iin
seurakunnan tasapainotussuunnitelman mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt tavoitetuloslaskelman vuodelle 2015, jossa verotulot on arvioitu 1,4 %:n
mukaan.
Kirkollisverotuloja on heinäkuun loppuun kertynyt n. 600.000 euroa
enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan mennessä. Tämä on
noin yhden kuukauden kirkollisverokertymä. Yhteisöverotuottoja
vastaavaan aikaan mennessä oli kertynyt 100.000 euroa enemmän.
Verottajan ennakkotieto lopullisesta verotuksesta on se, että marraskuun
oikaisutilitys merkitsisi 1,2 milj. euron takaisinmaksua. Mikäli tämä
toteutuu, eivät talousarvion kirkollisverotuotot toteudu.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että tilivuoden tulos saattaa jäädä
alijäämäiseksi tasapainotussuunnitelmasta huolimatta.
Tasapainotussuunnitelman mukaan kirkollisveroprosentti on nykyisellä
tasolla ainakin vuoteen 2016. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli
verotulojen kehitys jatkuu samankaltaisena, on käyttömenojen
vähentämiseen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
Toiminnan laajuutta ja muita resursseja on tarkasteltava myös talouden
näkökulmasta ja tehtävä linjauksia, jotta päästään toiminnan ja talouden
tasapainoon.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
veroprosentiksi vuodelle 2015 määrätään 1,4 %.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

149 §
Henkilöstöasia
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150 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Jorma Peltonen kertoi kirkkoneuvostolle Halikon kirkon katon
korjauksen aloituksesta ja Kiikalan uurnahautausmaan
valmistumisesta.
151 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.
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 25.9.2014

Matti Nieminen

Pirjo Parviainen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 16.9.2014–13.10.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
26.9.2014–13.10.2014.
Salossa 14.10.2014
Marjut Eriksson

