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Salon seurakunnan kirkkovaltuusto

Pöytäkirja
Esityslista 6/2016
Aika:
Paikka:

torstai 15.12.2016 klo 18.00–19.00
Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Osallistujat:
Jäsenet
Hyttinen Marjatta pj
Lähdekorpi Matti vpj
Haapanen Maarit
Heikkinen Seppo
Helenius Riitta
Hietanen Marika
Iho Irma
Järvinen Anne
Knaapinen Helena
Kunnia Marjo
Laiho Jari
Laurila Juha
Lundén Mikko
Lundström Sanna
Luoma Ari-Pekka
Marjalaakso Jouko
Mäkinen Karoliina
Määttänen Iiris
Nieminen Matti
Niinistö Kari
Nikkanen Saku
Palmu Anja
Panttila Eija
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Pölönen Hannu
Siivo Jouko
Tammi Timo
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vierjoki Antti
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka
Viranhaltijat:
Hukka Timo, kirkkoherra
Eriksson Marjut, tal.joht.

Läsnä

Poissa

Varajäsenet

Läsnä

X
X
X
X
X
X
X
X
X Saari Ismo

X

X Mänkäri Marjaana
X Ilola Siv

X
X

X Leppävirta Merja
X Gustafsson Pekka

X
X

X Nore Marja-Liisa

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

2

50 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

51 §
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 koolle kutsuttu 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 27 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä
oli paikalla. Yhteensä 33 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Ismo Saarin
toimimaan estyneen Helena Knaapisen tilalla, Marjaana Mänkärin
toimimaan estyneen Mikko Lundénin tilalla, Siv Ilolan toimimaan
estyneen Sanna Lundströmin tilalla, Merja Leppävirran toimimaan
estyneen Kari Niinistön tilalla, Pekka Gustafssonin toimimaan estyneen
Saku Nikkasen tilalla ja Marja-Liisa Noreen toimimaan estyneen Hannu
Pölösen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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52 §
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 Anne
Järvinen ja Helena Knaapinen.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 19.12.2016 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 20.12.2016–26.1.2017 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Anne Järvinen ja Marjo Kunnia.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 19.12.2016 klo 13.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
20.12.2016–26.1.2017 klo 9.00–13.00.

53 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

54 §
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019 ja talousarvio vuodelle 2017
Liite 1, Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017–
2019 ja talousarvio vuodelle 2017.
Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisenä laskelmana
seurakunnan vuoden 2017 talousarvion yhteydessä.
Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,4 mukaan.
Kaikkien seurakuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2015 oli 1,37 %.
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Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2017 kirkollisverotuloja 8,2 miljoonaa
euroa. Yhteisöverojen maksun seurakunnille korvanneen valtionosuuden määräksi on
arvioitu vuoden 2016 vastaava summa. Valtionosuus vahvistetaan vuosittain kunnan
asukasmäärän perusteella.
Verotulopohjan vähentyessä seurakunnan saamien kirkollisverotulojen arvioidaan
jatkavan laskuaan edelleen ensi vuonna.
Helmikuun 2017 alussa voimaan tuleva kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2017
toteuttaa työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaa kilpailukykysopimusta.
Sopimusratkaisun pääkohdat ovat työajan pidentäminen 24 tunnilla vuodessa,
lomarahojen vähentäminen 30 %:lla vuosina 2017–2019, paikallisen sopimisen
edistäminen ja palkkahinnoittelun nollaratkaisu.
Investointeihin on vuonna 2017 budjetoitu yhteensä 636.000 euroa. Suurimpia
yksittäisiä hankkeita ovat Naarilan leirikeskuksen liittäminen Kaukolan-TuohitunYlikulman jätevesiosuuskuntaan, Halikon Pikkupappilan katon korjaus ja ulkoseinien
maalaus sekä Perniön kirkon katon etelälappeen korjaus ja tervaus. Näihin kuhunkin
kohteeseen on varattu 70.000 euroa. Kiikalan huoltokatoksen rakentamiseen on varattu
60.000 euroa, hautaustoimen koneiden vaihtohankintoihin yhteensä 50.000 euroa ja
Salon kirkon urkuhankintaan 70.000 euroa.
Investointihankkeiden lisäksi seurakunta käyttää noin 350.000 euroa alueiden,
rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon. Tällä pyritään varmistamaan
seurakunnan tilojen säilyminen tulevaisuudessa-kin toimintakuntoisina.
Talousarvio on yhteensä 1,07 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuosikate 185 654,61
euroa ylijäämäinen.
Kirkkoneuvoston 25.5.2016 antaman budjettiraamin keskeiset kohdat ovat:
1) Seurakunnan toimintakulut (ml. henkilöstömenot) suhteutetaan saataviin
verotuloihin.
2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa johtokunnat ja alueet neuvottelevat
yhteisesti resurssien kohdentamisesta.
3) Vain välttämättömät investointihankkeet mm. kirkkojen peruskorjausten osalta
otetaan talousarvioon. Hallitusti huomiseen -suuntaviivat ohjaavat seurakunnan
toimintaa vuosina 2016–2018.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti uuden tasapainotussuunnitelman laadinnasta.
Johtokunnat ovat käsitelleet yhdessä valmistellun talousarvion.
Johtokuntien käsittelyssä viranhaltijoiden esitykset eivät ole muuttuneet.
Talousjohtajan valmistelema talousarvio pohjautuu johtokuntien esityksiin.
Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman 2017–2019 ja talousarvion vuodelle
2017 ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
---------------------------------Pykälässä 131 päätetty koulutusmäärärahojen leikkaus huomioidaan
talousarviossa tehdyn päätöksen mukaisesti.
----------------------------------Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
koulutusmäärärahojen osalta korjatun Salon seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman 2017–2019 ja talousarvion vuodelle 2017.

Koulutusmäärärahojen leikkauksen lisäksi talousarvioon on korjattu
myös henkilöstösivukulujen laskentavirhe, joiden jälkeen talousarvion
alijäämä on noin 1 milj. euroa. Vuosikate on 261.212,95 euroa
ylijäämäinen.
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Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Salon seurakunnan toimintaja taloussuunnitelman 2017–2019 ja talousarvion vuodelle 2017.

Päätös:

Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019 sekä
talousarvio 2017 hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

55 §
Määräalan osto Kiikalan hautausmaan huoltopihaa varten
Liite 2, Kauppakirjaluonnos
Liite 3, Karttaliite
Kirkkoneuvosto 30.11.2016 § 141
Seurakunnan investointisuunnitelmassa on jo muutaman vuoden ajan
ollut varattuna määräraha lisämaan ostoon Kiikalan hautausmaan
huoltopihaa varten.
Syksyn 2016 aikana on neuvoteltu kyseisen pellon omistajien kanssa ja
päädytty noin 750 m2:n suuruinen määräalan kauppaan oheisen
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Seurakunnan vuoden 2017 investointisuunnitelmaan on esitetty
määrärahaa huoltokatoksen rakentamiseksi ostettavalle määräalalle.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että kyseinen lisämaan osto hyväksytään oheisen kauppakirjaluonnoksen
mukaisesti.
Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan kauppakirjan
Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy 750 m2 määräalan ostamisen Kiikalan
hautausmaan huoltopiha-alueeksi oheisen kauppakirjaluonnoksen ja
karttaliitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

56 §
Kaupungin ehdollinen tarjous Muurlan Pyymäenrinteen alueesta
Liite 4, Karttaliite kaupungin ostotarjouksesta
Kirkkoneuvosto 16.11.2016 § 123
Salon kaupunki on tehnyt ostotarjouksen Muurlan Pyymäenrinteen katuja puistoalueesta ja osasta AO-tonttia oheisen liitteen mukaan.
Kaupungin tarjoama hinta on 11.800 euroa. Tarjous on ehdollinen siten,
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että kaupungin maapoliittinen ohjausryhmä käsittelee kaupan ja esittää
sen kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
liitteen mukaisen alueen myymistä Salon kaupungille hintaan 11.800
euroa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy oheisen karttaliitteen mukaisen alueen
myymisen Salon kaupungille hintaan 11.800 euroa, mikäli kauppa
kaupungin puolelta hyväksytään.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

57 §
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

58 §
Ilmoitusasiat

Päätös:

Kirkkoneuvosto on kokouksissaan 16.11. ja 30.11.2016 päättänyt mm.
seuraavista asioista:
- valinnut kanttorin virkaan Lauriina Hurtigin
- päättänyt tehdä kustannussopimuksen seurakuntasanomien
julkaisusta Suomalainen Lehtipaino Oy:n kanssa
- myynyt As Oy Tortosnummen kerhohuoneistoon oikeuttavat
osakkeet Rita ja Pete Wahlbergille 11.010 euron hintaan.
- julistanut Halikon alueen hautausmaiden hoitamattomat haudat
menetetyiksi seurakunnalle KL 17 luvun 5 § 3 momentin mukaisesti.
Merkittiin tiedoksi.

59 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä
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Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme todenneet sen
kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.

Salo 19.12.2016

Anne Järvinen

Marjo Kunnia

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 8.12.2016–26.1.2017.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
20.12.2016–26.1.2017 klo 9.00–13.00.
Salo 27.1.2017

Marjut Eriksson

