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Salon seurakunnan kirkkovaltuusto

Pöytäkirja
Esityslista 5/2017
Aika:
Paikka:

keskiviikko 13.12.2017 klo 18.00–19.40
Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo
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Lähdekorpi Matti vpj
Haapanen Maarit
Heikkinen Seppo
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Kankaanpää Karoliina
Knaapinen Helena
Kunnia Marjo
Laiho Jari
Laurila Juha
Lundén Mikko
Lundström Sanna
Luoma Ari-Pekka
Marjalaakso Jouko
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
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Viitaniemi Annikka
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Viranhaltijat:
Hukka Timo, kirkkoherra X
Eriksson Marjut, tal.joht. X
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49 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

50 §
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 28 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 32 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli 1 jäsen.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Seppo Knuutilan
toimimaan estyneen Seppo Heikkisen tilalla, Merja Leppävirran
toimimaan estyneen Marjo Kunnian tilalla, Siv Ilolan toimimaan
estyneen Sanna Lundströmin tilalla ja Marja-Liisa Noren toimimaan
estyneen Anja Palmun tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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51 §
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 Matti
Nieminen ja Kari Niinistö.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 15.12.2017 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 18.12.2017–17.1.2018 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Matti Nieminen ja Kari Niinistö.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 15.12.2017 klo 13.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
18.12.2017–17.1.2018 klo 9.00–13.00.

52 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

53 §
Määräalan myynti Kiskon Pappila 734-753-1-0, metsäpalsta noin 3 ha
Liite 1, Salon luonnonmetsäsäätiön ostotarjous
Kirkkoneuvosto 11.10.2017 § 110
Salon luonnonmetsäsäätiö etsii Salon seudulta suojeltavia metsäkohteita.
Näitä on kartoitettu myös seurakunnan omistamien metsien osalta.
Säätiön sääntöjen mukaisesti alueista muodostetaan luonnonsuojelulain
mukaisia suojelualueita. Salon luonnonmetsäsäätiö esittää seurakunnalle,
että seurakunta myy sille noin 3 ha:n metsäpalstan, joka suojellaan
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seurakunnan nimikkokohteena 100-vuotiaalle Suomelle. Tarjoushinta
24.000 euroa perustuu palstan metsän arvoon.
Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
luovuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa
päätöstä.
Kirkkolain 14 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuuston kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kauppa astuu voimaan, mikäli Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
hyväksyy kaupan ja kirkkohallitus vahvistaa sen.
Talousjohtajan esitys:Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
Salon seurakunta hyväksyy Salon luonnonmetsäsäätiön ostotarjouksen,
jolla Salon seurakunta myy Kiskon Pappila -nimisestä tilasta (734-7531-0) noin
3 ha:n metsäpalstan Salon luonnonmetsäsäätiölle luonnonsuojelualueeksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi noin 3 ha:n metsäpalstan myymisen
Salon luonnonmetsäsäätiölle Kiskon Pappila nimisestä tilasta 734-753-10 luonnonsuojelualueeksi. Kauppahinta 24.000 euroa, jossa on
huomioitu kaupan luonnonsuojelullinen arvo.
Kirkkoneuvosto valtuutti yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Kai
Fagerströmin ja talousjohtaja Marjut Erikssonin allekirjoittamaan
kauppakirjan Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy oheisen ostotarjouksen, jolla Salon
seurakunta myy noin 3 ha:n määräalan Salon luonnonmetsäsäätiölle
Kiskon Pappila nimisestä tilasta 734-753-1-0 luonnonsuojelualueeksi.
Kiinteistökauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Puheenjohtaja totesi, että koska päätös oli yksimielinen ja läsnä oli 32
valtuutettua, täyttyivät päätöstä tehtäessä myös kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskevat valtuustoa sitovat kirkkolain
määräenemmistösäädökset.
Kauppa päätettiin yksimielisesti antaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
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54 §
Määräalan myynti Juvankosken tilasta 734-682-3-107, Tyrynsaari, Pertteli
Liite 2, Salon luonnonmetsäsäätiön ostotarjous
Kirkkoneuvosto 11.10.2017 § 111
Salon luonnonmetsäsäätiö etsii Salon seudulta suojeltavia metsäkohteita.
Näitä on kartoitettu myös seurakunnan omistamien metsien osalta.
Säätiön sääntöjen mukaisesti alueista muodostetaan luonnonsuojelulain
mukaisia suojelualueita. Salon luonnonmetsäsäätiö esittää seurakunnalle,
että seurakunta myy sille noin 0,4 ha:n metsäpalstan (Tyrynsaari), joka
suojellaan seurakunnan nimikkokohteena 100-vuotiaalle Suomelle.
Tarjoushinta on 6.000 euroa.
Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
luovuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa
päätöstä.
Kirkkolain 14 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuuston kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kauppa astuu voimaan, mikäli Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
hyväksyy kaupan ja kirkkohallitus vahvistaa sen.
Talousjohtajan esitys:Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy Salon luonnonmetsäsäätiön ostotarjouksen,
jolla Salon seurakunta myy noin 0,4 ha:n määräalan (Tyrynsaari)
Juvankoski -nimisestä tilasta (734-682-3-107) 6.000 euron hintaan.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi noin 0,4 ha:n määräalan (Tyrynsaari)
myymisen Salon luonnonmetsäsäätiölle Juvankoski -nimisestä tilasta
(734-682-3-107) luonnonsuojelualueeksi. Kauppahinta 6.000 euroa.
Kauppahinnassa on huomioitu luonnonsuojelullisten arvojen lisäksi
määräalan aikaisempi myyntihistoria. Aikaisempi kauppa peruuntui
siihen, että määräalalle ei ole mahdollista saada rakennuslupaa. Myöskin
metsänhoidolliset toimenpiteet ovat hankalia, koska kyseessä on saari.
Kirkkoneuvosto valtuutti yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Kai
Fagerströmin ja talousjohtaja Marjut Erikssonin allekirjoittamaan
kauppakirjan Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy oheisen ostotarjouksen, jolla Salon
seurakunta myy noin 0,4 ha:n määräalan (Tyrynsaari) Salon
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luonnonmetsäsäätiölle Juvankoski -nimisestä tilasta (734-682-3-107)
luonnonsuojelualueeksi.
Kiinteistökauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Puheenjohtaja totesi, että koska päätös oli yksimielinen ja läsnä oli 32
valtuutettua, täyttyivät päätöstä tehtäessä myös kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskevat valtuustoa sitovat kirkkolain
määräenemmistösäädökset.
Kauppa päätettiin yksimielisesti antaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

55 §
Seurakunnan sijoituspolitiikan päivittäminen
Liite 3, Seurakunnan sijoituspolitiikka 1.1.2018 lukien
Liite 4, Hautainhoitorahaston sijoituspolitiikka 1.1.2018
Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 125
Salon seurakunnassa on noudatettu seurakuntien yhdistyessä
hyväksyttyjä sijoituspoliitikoita. Näiden yhdeksän vuoden aikana
markkinoille on tullut uusia sijoitusinstrumentteja, joten seurakunnan
sijoituspolitiikat on hyvä uudistaa vastaamaan tätä päivää.
Päivitettyihin sijoituspoliitikoihin on pyydetty kommentit nykyisiltä
varainhoitajilta ja Suomen pankkiiriliike Oy:ltä, joka oli mukana myös
seurakunnan varainhoidon kilpailuttamisessa vuonna 2012. Tehdyt
muutokset eivät lisää seurakunnan sijoitusriskiä.
Hyväksytyn taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy
seurakunnan sijoituspolitiikan.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi oheisten liitteiden mukaiset Salon seurakunnan ja
hautainhoitorahaston sijoituspolitiikat.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteiden mukaiset sijoituspolitiikat.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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56 §
Seurakunnan kustannuksella hoidettavat haudat
Liite 5, Luettelo hautamuistomerkeistä
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 12.4.2017 § 20
Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunnan
kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen
perushoidosta. Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on
pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta
hoidetaan seurakunnan kustannuksella. Pääsääntöisesti ei seurakunnan
kirkollisverotuloja saa käyttää hautojen hoitoon.
Kirkkolain suojelusäännökset eivät kohdistu yksittäisiin hautamuistomerkkeihin, mutta
laki velvoittaa pitämään haudan hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna.
Hautamuistomerkkejä on ollut maamme hautausmailla 1700-luvulta lähtien.
Muistomerkkien hoito kuuluu hautaan haudattujen vainajien omaisille ja seurakunnalle
asia tulee ajankohtaiseksi vasta, kun hauta hoitamattomuuden myötä palautuu
seurakunnan hallintaan. Jos hautaoikeus on lakannut ja haudalla on taiteellisesti tai
historiallisesti arvokkaita rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää
paikallaan, ne on asetettava sopivaan paikkaan hautausmaalla tai muulla tavoin
huolehdittava niiden säilyttämisestä.
Salon seurakunnan hautausmailla löytyy vastaavilla kriteereillä olevia hautakiviä.
Joillekin haudoille on edellä mainituin perustein vanhojen seurakuntien aikana istutettu
kesäkukat ja niitä on hoidettu. Osasta vastaavanlaisia hautoja on poistettu reunakivet ja
kukkapesät ja tilalle on istutettu nurmikko. Seurakunta hoitaa näiltä haudoilta
ainoastaan nurmikon leikkuun ja siistimisen.
Seurakuntapuutarhurin esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunta yhdenmukaistaa
seurakunnan hoitamien hautojen perusteet ja vuodesta 2018 siirrytään ainoastaan
nurmihoitoon seuraavien hautamuistomerkkien arviointiperusteilla:
- suomen tai seurakunnan historian näkökulma, esim. henkilöhistoria tai
tapahtumahistoria
- taiteen näkökulma, esim. kuvanveistos, arkkitehtuuri
- käsityötaidon näkökulma, esim. kiven käsittely tai taonta- ja valutyö
- muistomerkin tyyppi, esim. malli, materiaali, koristeaiheet
- muistomerkki osana hautausmaanympäristöä
Mikäli hautaa reunustaa reunakivet tai kukkakiveys, ne poistetaan ja alue nurmetetaan.
Jos reunakivet ovat osana muistomerkkiä, ne jätetään ja reunustettu alue nurmetetaan.
Nurmialue pidetään siistinä, mutta kesäkukkia ei istuteta.
Poikkeuksina:
- sankarihautausmaat
- muualle haudattujen muistomerkit
- sotiemme muistoksi pystytetyt muistomerkit
- karjalaan jääneiden muistomerkit
- kirkkojen ja kappelien puistoihin pystytetyt patsaat
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 26.4.2017 § 52
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt yleiset periaatteet, joiden
perusteella hauta voidaan hoitaa seurakunnan kustannuksella. Hautaustoimi valmistelee
yksityiskohtaisen luettelon perusteineen kirkkoneuvostolle esitettäväksi ja edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.11.2017 § 52
Seurakunnan kaikki hautausmaat on käyty läpi. Kirkkoneuvoston hyväksymien
periaatteiden mukaisia hautamuistomerkkejä on kaikkiaan 61 kappaletta. Liitteenä on
yksityiskohtainen luettelo muistomerkeistä ja perusteista, jonka mukaan haudat tulisi
ottaa seurakunnan hoidettaviksi.
Seurakuntapuutarhurin esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että oheisen luettelon mukaisia
hautoja hoidetaan jatkossa seurakunnan kustannuksella. Haudoilla on ainoastaan
nurmi- tai hiekkahaudan hoito. Istutuksia haudalle ei tehdä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta totesi, että tällä hetkellä omaisten hoidettavana on hautoja, jotka
hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti tulevat aikanaan myös seurakunnan hoidettaviksi.

Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 133
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää lähettää kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi listauksen mukaisen luettelon haudoista, jotka hoidetaan
aikaisemmin päätettyjen perusteiden mukaisesti seurakunnan
kustannuksella.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy oheisen listauksen mukaiset haudat
seurakunnan hoidettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

57 §
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Lähetystyön johtokunta 20.9.2017 § 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.
Koskisen rahaston tuottoa on vuonna 2018 käytettävissä n. 20 832 €.
Pääoma on 520 816 €. Viro on neuvostoajan jälkeen yksi maailman maallistuneimpia
maita. Salon seurakunnan pitkäaikaiset nimikkolähetit Anu ja Juha Väliaho (Juha nyt
jo eläkkeellä, mutta jatkaa työtä) siirtyivät Venäjältä Viroon vuosikymmenen
alkupuolella ja saivat tehtäväkseen aloittaa seurakuntatyön Sauessa, joka on ollut ainoa
Viron kaupunki ilman luterilaista seurakuntaa. Luterilainen yhteisö on syntynyt ja
toimii lähikaupungin Keilan seurakunnan yhteydessä (myös kirjanpidon osalta).
Väliahojen apuna toimii nykyisin myös Anna Mishina, Evankelisen lähetysyhdistyksen
työntekijä.
Omien toimitilojen saaminen on ollut ajankohtainen jo pari vuotta. Sauen kaupungin
taholta on ehdotettu kirkon rakentamista ja osoitettu siihen hyvä tontti keskeiseltä
paikalta. Sauen kirkon rakennuslupa-asia tulee näillä näkymin päätettäväksi lokakuun
loppupuolella (kaupunginarkkitehdin pitkän sairausloman vuoksi). Koskisen rahaston
vuoden 2017 avustuksella on laadittu alustavat piirustukset pinta-alaltaan 210
neliömetrin suuruiseen rakennukseen (kustannusarvio n. 250 000 €). Vuoden 2018
toukokuussa on tarkoitus aloittaa yksityiskohtainen ja kustannuksiltaan ainakin
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kolminkertainen arkkitehtisuunnittelu (alustavan suunnitelman hinta 3500 €, jäljellä
1500 €). Rakennustyöt on mahdollista aloittaa aikaisintaan loppusyksystä 2018.
Rakentamisen pääpaino ajoittuisi vuosille 2019 ja 2020.
Vuoden 2018 kustannuksiin Väliahot pyytävät Salon lisäksi avustusta
Tampereen eteläiseltä seurakunnalta, ja seuraavina vuosina kaikilta viideltä
ystävyysseurakunnaltaan. Kun kaupungin virallinen lupa on saatu, on mahdollista
aloittaa myös vapaaehtoisen kannatuksen kerääminen. Salon seurakunnalla ja
seurakuntalaisilla on ennestään pitkä perinne Väliahojen työhön liittyneiden
kirkkohankkeiden tukijana.
Vammaisten ja vaikeasti sairaiden lasten ja perheiden tukisäätiö (Jokainen-säätiö) on
Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani Venäjällä. Vammaiset ovat Venäjällä
väliinputoajia yhteiskunnassa ja kirkossakin. Säätiö järjestää vuosittain integroidun
leirin, jossa on sekä vammaisia että terveitä lapsia (myös Salon nimikkokohteesta
turvakoti Dikonista).
Johtavan viranhaltijan esitys: Koskisen rahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2018:
Avustusta annetaan 1) 20 000 Viron kirkolle/ Keilan seurakunnalle Sauen kirkon
arkkitehtityöhön ja rakennustöiden aloittamiseen, mikäli kaupunki antaa
rakennusluvan. 2) 832 € vaikeavammaisten ja sairaiden lasten perheitä tukevalle
Jokainen-säätiölle (Venäjä, Inkerin kirkko) integroidun leirin järjestämiseen.
Päätös: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin. Irma Iho jätti eriävän mielipiteen.

Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 135
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
lähetystyön johtokunnan esittämän Koskisen lähetysrahaston
toimintasuunnitelman hyväksymistä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Koskisen lähetysrahaston
toimintasuunnitelman.
-------------------------------------------Irma Iho esitti, että johtokunnan määrärahajakoa muutetaan siten, että
Viron kirkolle esitetystä määrärahasta siirretään Jokainen-säätiölle
5.000 euroa. Häntä kannattivat Simo Vesa ja Marja-Liisa Nore.
Jari Laiho esitti, että toimintasuunnitelma palautetaan uudelleen
valmisteluun. Häntä kannatti Eija Panttila.
Kirkkovaltuusto äänesti Jari Laihon esityksestä asian palauttamiseksi
uudelleen valmisteluun. Käydyssä äänestyksessä asian palauttamisen
kannalla oli 26 valtuutettua ja 6 valtuutettua kannatti asian käsittelyn
jatkamista kirkkovaltuustossa.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti äänin 26–6 palauttaa Koskisen lähetysrahaston
toimintasuunnitelman uudelleen valmisteluun.

58 §
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020 ja talousarvio vuodelle 2018
Liite 6, Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018–
2020 ja talousarvio vuodelle 2018.
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Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 136
Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisenä
laskelmana seurakunnan vuoden 2018 talousarvion yhteydessä.
Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,4 mukaan.
Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2018 kirkollisverotuloja
8,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuden määrä vahvistetaan vuosittain
kunnan asukasmäärän perusteella. Ensi vuonna summa on yhteensä
1.040.000 euroa. Verotulopohjan edelleen vähentyessä seurakunnan
saamien kirkollisverotulojen arvioidaan jatkavan laskuaan ensi vuonna.
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy
31.1.2018. Neuvotteluratkaisu saadaan todennäköisesti vasta
tammikuussa. Kilpailukykysopimuksen yhteydessä päätettyä
lomarahojen leikkausta jatketaan vielä 2018 ja 2019.
Palkkakustannuksiin on talousarvioon laskettu 1 prosentin nousu.
Investointeihin on vuonna 2018 budjetoitu yhteensä 875.000 euroa.
Suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat Naarilan leirikeskuksen liittäminen
Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskuntaan ja Halikon
Pikkupappilan katon korjaus, jotka molemmat siirtyvät ensi vuoteen.
Myös Salon kirkon urkuhankinta siirtyy vuodella. Torikadun kerrostalon
ja seurakuntatalon vanhan osan purun/kunnostuksen suunnittelu ja
toteutus ovat seuraavien vuosien suurimpia investointeja, samoin
Uskelan kirkon korjaukset.
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 0,93 miljoonaa euroa alijäämäinen vuosikatteen
ollessa 232.114 euroa ylijäämäinen.
Kirkkoneuvoston 17.5.2017 antaman budjettiraamin keskeiset kohdat
ovat:
1) Seurakunnan käyttömenot (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 on aikaisemmin päättänyt henkilöstösuunnitelman laadinnasta tasapainotussuunnitelman pohjaksi.
Johtokunnat ovat käsitelleet yhdessä valmistellun talousarvion.
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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 2018–2020 ja
talousarvion vuodelle 2018 ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Salon seurakunnan toimintaja taloussuunnitelman 2018–2020 ja talousarvion vuodelle 2018.

Päätös:

Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020 sekä
talousarvio 2018 hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

59 §
Uusien jäsenten nimittäminen alueneuvostoihin
Kirkkoneuvosto 11.10.2017 § 113
Särkisalon alueneuvoston jäsen Mika Laitinen on pyytänyt eroa.
Halikon alueneuvoston jäsen Tuula Kuusela on pyytänyt eroa.
Muurlan alueneuvoston varajäsen Mika Remes on pyytänyt eroa.
Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 138
Särkisalon alueneuvoston jäsenen Sirpa Rouhikosken tilalle pitää valita
uusi jäsen.
Perniön alueneuvoston varajäsenten Mauri Jokisen ja Triinu Heinosen
tilalle pitää valita uusi varajäsen.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Mika Laitisen, Tuula Kuuselan ja Mika
Remeksen, Sirpa Rouhikosken, Mauri Jokisen ja Triinu Heinosen erot.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Mika Laitisen tilalle
Särkisalon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Tuula Kuuselan
tilalle Halikon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Mika Remeksen tilalle
Muurlan alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Sirpa Rouhikosken
tilalle Särkisalon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimittää uudet varajäsenet Mauri Jokisen ja Triinu
Heinosen tilalle Perniön alueneuvostoon.
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Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Mika Laitisen, Tuula Kuuselan ja Mika
Remeksen, Sirpa Rouhikosken, Mauri Jokisen ja Triinu Heinosen erot.
Mika Laitisen tilalle ei ollut esittää uutta varsinaista jäsentä, joten
Särkisalon alueneuvosto täydentyy toistaiseksi varajäsenellä.
Kirkkovaltuusto nimitti Jouko Mäenpään varsinaiseksi jäseneksi Halikon
alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimitti Kyllikki Helmisen varajäseneksi Muurlan
alueneuvoston.
Kirkkovaltuusto nimitti Teija Troberg-Liljan varsinaiseksi jäseneksi
Särkisalon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimitti Keijo Anderssonin ja Sanna Tähtisen
varajäseniksi Perniön alueneuvostoon.

60 §
Uusien varajäsenten nimittäminen lapsityön johtokuntaan
Kirkkoneuvosto 11.10.2017 § 114
Lapsityön johtokunnan varajäsen Tuula Kuusela on pyytänyt eroa.
Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 139
Lapsityön johtokunnan varajäsenen Triinu Heinosen tilalle pitää valita
uusi varajäsen.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Tuula Kuuselan ja Triinu Heinosen erot.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Tuula Kuuselan
tilalle lapsityön johtokuntaan.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Triinu Heinosen
tilalle lapsityön johtokuntaan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Tuula Kuuselan ja Triinu Heinosen erot.
Kirkkovaltuusto nimitti Marja-Liisa Laineen ja Päivi Viggin
varajäseniksi lapsityön johtokuntaan.

61 §
Uuden jäsenen nimittäminen sairaalasielunhoidon neuvottelukuntaan
Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 140
Sairaalasielunhoidon neuvottelukunnan varsinaisen jäsenen Mauri
Jokisen tilalle pitää valita uusi jäsen.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Mauri Jokisen eron.
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Kirkkovaltuusto nimittää uuden jäsenen Mauri Jokisen
tilalle sairaalasielunhoidon neuvottelukuntaan.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Mauri Jokisen eron.
Kirkkovaltuusto nimitti Matti Lähdekorven varsinaiseksi jäseneksi
sairaalasielunhoidon neuvottelukuntaan.

62 §
Uuden varajäsenen nimittäminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan
Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 141
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan varajäsenen Tuula Kuuselan
tilalle pitää valita uusi varajäsen.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Tuula Kuuselan eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Tuula Kuuselan
tilalle kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Tuula Kuuselan eron.
Kirkkovaltuusto nimitti Hannu Pölösen varajäseneksi kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokuntaan.

63§
Muut asiat

64 §
Ilmoitusasiat

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.11.2017 tehnyt mm. seuraavia
päätöksiä:
- päättänyt keskittää hautainhoitorahaston varat Suomen Pankkiiriliike
Oy:n tytäryhtiön SP Kapitaali Oy:n hoidettavaksi.
- hyväksynyt henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelman
vuodelle 2018
- perustanut rakennustoimikunnan valmistelemaan Uskelan kirkon ja
Torikatu 6:n kiinteistöjen korjauksia
- hyväksynyt lisätalousarvion pysyvien vastaavien myyntivoittojen
huomioimiseksi
- vahvistanut kolehtisuunnitelman vuodelle 2018
- päättänyt hautainhoitorahaston reskontran ja taseen pääoman
erotuksen kirjaamisesta hautainhoitorahaston täsmäyttämiseksi
- hyväksynyt vuoden 2017 luottotappioita 1920,50 euroa
Merkittiin tiedoksi.
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65 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 kiittäen sekä
luottamushenkilöitä että työntekijöitä kuluneesta vuodesta.

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 15.12.2017

Matti Nieminen

Kari Niinistö

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 4.12.2017–17.1.2018.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
18.12.2017–17.1.2018 klo 9.00–13.00.
Salo 18.1.2018

Marjut Eriksson

