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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 5/2014

Kirkkoneuvosto

Aika:

Tiistaina 27.5.2014 klo 18.00–19.30

Paikka:

Diakoniatalon neuvotteluhuone, Kirkkokatu 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
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

71 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
72 §
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.

73 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Pirjo Parviainen ja
Jorma Peltonen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 30.5.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.6.2014 – 18.6.2014 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pirjo Parviainen ja Jorma
Peltonen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 30.5.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 2.6.2014 – 18.6.2014 klo 9–15.

74 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa
käsitellään seurakunnan tilintarkastuskertomus ja kirkkovaltuustolle
tehtävä esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä.

75 §
Viranhaltijapalkkojen maksupäivän muutos
Huhtikuun alussa tuli voimaan uusi kirkon virka- ja työehtosopimus
vuosille 2014–2016. Uudessa sopimuksessa viranhaltijoiden
palkkapäiviksi on määritelty joko kuukauden 1. tai 15. päivä. Salon
seurakunnassa viranhaltijoiden palkkapäivä on tällä hetkellä kuukauden
5 päivä. Siirtymäsäännöksen mukaan palkkapäivän siirto on toteutettava
ennen seurakunnan siirtymistä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi.
Kirkon palvelukeskus suosittelee keskisuurille ja suurille
seurakuntatalouksille palkkapäiväksi kuukauden 15. päivää.
Salon seurakunnan yhteistyötoimikunta on käsitellyt asian
kokouksessaan 15.5.2014 ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle
viranhaltijapalkkojen palkanmaksupäivän muuttamista 1.9.2014 alkaen
kuukauden 15. päiväksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Salon seurakunnassa maksetaan 1.9.2014
lukien viranhaltijapalkat kuukauden 15. päivä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

76 §
Arja Koskisen ottaminen Salon seurakunnan nimikkolähetiksi
Lähetystyön johtokunta 2.4.2014 § 9
Särkisalolainen Arja Koskinen on valittu Suomen Lähetysseuran
kehitysyhteistyökoordinaattoriksi Latinalaiseen Amerikkaan. Hän on elokuussa 2014
muuttamassa Nicaraguaan, Managuaan, josta käsin hän hoitaa työtä Kolumbian ja
Bolivian luterilaisten kirkkojen sekä Luterilaisen Maailmanliiton
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kehitysyhteistyöhankkeissa. Arja Koskinen toivoo, että hänestä voisi tulla Salon
seurakunnan ja erityisesti Särkisalon nimikkolähetti.
Suomen ulkoministeriö kustantaa kehitysyhteistyön kuluista 85 %. Suomen
Lähetysseuralle jää 15 % koottavaksi vapaaehtoiskannatusta. Sopimussummaa ei
tarvitse tässä vaiheessa määritellä, vaan se voi jäädä odottamaan SLS:n kanssa tekeillä
olevaa kehyssopimusta. Kehyssopimuksen alkamisajankohdaksi kaavaillaan 1.1.2015
ja sopimussummaksi 75 000, joka mahtuu talousarvioavustuksen raameihin.
Särkisalon nimikkolähetti on tällä hetkellä Marika Lähteenmäki, joka on Salo-Uskelan
entinen nuorisopastori. Lähteenmäki on myös seurakunnan nuorisotyön
nimikkolähetti. On mahdollista siirtää hänet Salo-Uskelan alueen nimikkolähetiksi.
Puheenjohtajan esitys: Lähetystyön johtokunta esittää Arja Koskinen ottamista Salon
seurakunnan nimikkolähetiksi. Alue, jolla hoidetaan esirukoustehtävää ja panostetaan
vapaaehtoisen kannatuksen keräämiseen, sovitaan myöhemmin.
Päätös: Johtokunta puoltaa Arja Koskisen ottamista Salon seurakunnan
nimikkolähetiksi. Koskisen ottamista erityisesti Särkisalon alueen nimikkolähetiksi
kannatetaan, mikäli Särkisalon alueneuvosto ottaa asiaan myönteisen kannan.
Särkisalon alueneuvosto 10.4.2014 § 8
NIMIKKOLÄHETIN VAIHTUMINEN
ASIA: Nimikkolähettimme Marika Lähteenmäki jatkaa työtään Espanjassa. Hän on
myös Salon seurakunnan nuorten oma lähetti. Särkisalosta kotoisin oleva,
täällä lähivuodet myös asunut Arja Koskinen on valittu Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyökoordinaattoriksi Latinalaiseen Amerikkaan. Arja
toivoo saavansa seurakunnastamme Särkisalon alueen lähettäjäyhteisökseen.
Arja Koskinen on paljon kokemusta omaava henkilö tehtävään. Marika
saisi tarvittavan kannatuslisän seurakuntamme keskustan (Uskelan) alueelta.
ESITYS: Alueneuvosto ottaa kantaa uuteen tilanteeseen.
PÄÄTÖS: Alueneuvosto kokee ehdotuksen hyvänä. Arja Koskista tunnetaan jossakin
määrin myös alueneuvoston keskuudessa. Hän vaikuttaa hyvin pätevältä
sekä aidosti kansainväliseltä ja hänellä on hyvä ansioluettelo. Alueneuvosto
toivookin, että hän voisi tulevaisuudessa järjestää toimintatuokioita koululla
ja nuorteniltoja. Alueneuvosto suosittaa Arja Koskisen valitsemista
Särkisalon alueen nimikkolähetiksi.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Arja Koskinen valitaan Salon seurakunnan
nimikkolähetiksi Särkisalon alueelle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että Marika Lähteenmäki
jatkaa seurakunnan nuorisotyön ja Salo-Uskelan alueen
nimikkolähettinä.

77 §
Aseman Lapset ry:n kanssa solmittava yhteistoimintasopimus
Liite 1, Walkers Yhteistoimintasopimus
Diakoniatyön johtokunta 27.2.2014 § 7/Muut asiat
Walkers
Sihteeri esitteli johtokunnalle jätetyn esityksen Walkers toiminnan sijoittumisesta
osaksi seurakunnan toimintaa.
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Walkers Salon Kannatusyhdistys ry:n jäsen Pertti Vallittu oli kertomassa toiminnasta
sekä vastaamassa johtokunnan esittämiin kysymyksiin.
Päätös: Johtokunta puoltaa Walkers toiminnan sijoittumista osaksi seurakunnan
toimintaa. Johtokunta esittää asian siirtymistä edelleen Kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
tässä muodossa.

Walkers-toimintaa on ollut Salossa yhteistyössä kaupungin kanssa.
Yhteistyö päättyi syksyllä 2013. Toiminnan varainhankintatehtäviä
hoitaa Walkers – Salon kannatusyhdistys ry.
Kirkkoherra on yhdessä talousjohtajan ja johtavan diakonin kanssa
neuvottelut yhteistyöstä Aseman Lapset ry:n johtavan Walkerstoimintavastaavan Mauri Mujusen kanssa. Neuvottelujen tuloksena
todettiin, että yhteistyösopimukseen riittää seurakunnan puolelta
toimintaan ohjattava henkilöstöresurssi eli toimintavastaava.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Aseman Lapsen ry:n kanssa solmitaan
yhteistyösopimus ns. kevennettynä versiona, jolloin toimintaan ohjataan
vain osuus henkilöstöresursseista. Seurakunnassa Walkers-toimintaa
hallinnoi diakoniatyö.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

78 §
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Liite 2, Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kirkkolain muutos koskien virkamiesoikeudellisia säännöksiä on tullut
voimaan 1.6.2013. Lain voimaantulosäännöksen mukaan työnantajan
virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain
voimaantulosta eli enintään 31.5.2014 asti. Virkasäännössä on ollut
maininta viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos
viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos
kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä
itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto.
Virkasäännön lakkaamisen takia on Kirkkohallitus ohjeistanut
kirkkoneuvoston ohjesääntöön otettavaksi aiemmin virkasääntöön
kuulunut maininta viran täyttävästä viranomaisesta.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle oheisen liitteen 2
mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä ja Salon
seurakunnan virkasäännön kumoamista.
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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79 §
Aluetyön johtokunnan lakkauttaminen 1.1.2015 alkaen ja aluetyön neuvottelukunnan ja
alueneuvoston johtosääntöjen hyväksyminen
Liite 3, Aluetyön neuvottelukunnan johtosääntö
Liite 4, Alueneuvoston johtosääntö
Kirkkoneuvosto 15.4.2014 § 62
Organisaation uudistamista valmistelevan työryhmän pohjaesitys
Kirkkoneuvosto asetti vuoden 2013 lopulla työryhmän valmistelemaan organisaation
uudistamista, lähinnä pohtimaan aluetyön johtokunnan
tehtäviä ja asemaa. Kirkkoneuvostossa käytävän keskustelun pohjalta työryhmä
valmistelee seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen uudistetut ohjesäännöt
esitettäväksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi.
Työryhmän muistio on liitteenä 2.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvostossa käytävän keskustelun pohjalta työryhmä
valmistelee seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen uudistetut ohjesäännöt
esitettäväksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi työryhmän muistion valmistelun pohjaksi
muutoksella, että ”Alueyhteistyön neuvottelukunta” muutetaan kuuluvaksi ”Aluetyön
neuvottelukunta”.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa aluetyön
johtokunnan 1.1.2015 alkaen ja että se hyväksyy liitteiden mukaiset
johtosäännöt.

Päätös:

Hyväksyttiin tarkennetun esityksen mukaan. Pöytäkirjan liitteenä
olevissa johtosäännöissä on muutokset merkitty tummennettuina.

80 §
HENKILÖSTÖASIA (Diakoniatyön johtava viranhaltija 1.9.2014 alkaen)
81 §
Rzhevin ja Salon ystävyysseurakuntasopimus 15 vuotta
Liite 5, Ystävyysseurakuntatoimikunta 14.5.2014 § 5
Rzhevin seurakunta (ja kaupunki) sekä Salon seurakunta (ja kaupunki)
solmivat ystävyyssopimuksen vuonna 1999, joten kuluvana vuonna
vietetään sopimuksen viisitoistavuotisjuhlaa. Rzhevin seurakunta on
kutsunut juhlaan Salon seurakunnasta kirkkoherra Timo Hukan,
yhteyshenkilö Maija-Liisa Ristola-Niskalan, yhteyshenkilö Irma Ihon ja
Godly play kouluttaja Tuula Valkosen.
Ystävyysseurakuntatyön toimikunta on esittänyt, että kirkkoneuvosto
myöntäisi Rzhevin matkalle 1505 € sekä juhlavuoden erityisavustuksena
5000 €.
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Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää anomuksen mukaiset matkakustannukset.
Puheenjohtaja tekee esityksen avustuksen suuruudesta kokouksessa
käytävän keskustelun pohjalta.
Puheenjohtaja esitti käydyn keskustelun perusteella avustuksen
suuruudeksi 2500 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyt matkakulut 1505 euroa yllämainittujen
henkilöiden Rzhevin matkaan ja päätti myöntää Rzhevin seurakunnalle
2500 euron erityisavustuksen.

82 §
HENKILÖSTÖASIA (Saloton emännän viikkotyöajan tarkistus)
83 §
Salon seurakunnan rahoitusarvopaperiraportit
Liite 6 EvLi
Liite 7 SEB
Liite 8 Taaleritehdas Oy
Liite 9 OP/Hautainhoitorahasto
Seurakunnan sijoitustoiminta perustuu vahvistettuun sijoituspolitiikkaan.
Täyden valtakirjan varainhoitajat on kilpailutettu vuoden 2012 lopussa.
Kahdeksi päävarainhoitajaksi valittiin SEB ja EvLi. Lisäksi osa
sijoituksista on Taaleritehdas Oy:n hoidossa ja hautainhoitorahaston
varat pääosin Osuuspankin varainhoidossa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen varainhoitajien raportit 30.4.2014.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin kutsua johonkin syksyn kokoukseen
varainhoitaja kertomaan sijoituksista.

84 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen kirkkovaltuustolle annettavaksi

Kirkkoneuvosto 25.3.2014 § 47
Salon seurakunnan tilintarkastuksen lopputarkastus on suoritettu 13.5.
Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2013 jaettiin kokouksessa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden ylijäämä 782.843,57 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013.
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Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2013 ylijäämä 46.913,61 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Päätös:

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 merkittiin tiedoksi.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
hautainhoitorahaston vuoden 2013 ylijäämä 46.913,61 euroa kirjataan
rahaston oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän
tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
tilikauden ylijäämä 782.843,57 euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2013.

85 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
-Nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista,
samoin kiinteistö- ja hautaustoimen edustajat.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 23.4.2014
päättänyt
- hyväksyä Perniön hautausmaan uurnahauta-alueen
hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman
- hylätä Perniön vanhan hautausmaan muistolehdon
hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

86 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
Kokouksen vakuudeksi
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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 30.5.2014

Pirjo Parviainen

Jorma Peltonen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21.5.2014–18.6.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
2.6.2014–18.6.2014.
Salossa 19.6.2014

Marjut Eriksson

