Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 7/2015
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73 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

74 §
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 30 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä
oli paikalla. Yhteensä 33 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Marja-Liisa Noren
toimimaan estyneen Karoliina Mäkisen tilalla, Pekka Gustafssonin
toimimaan estyneen Saku Nikkasen tilalla ja Satu Syrjälän toimimaan
estyneen Hannu Pölösen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

75 §
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 Saku
Nikkanen ja Anja Palmu.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 16.10.2015 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 19.10.2015–24.11.2015 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Anja Palmu ja Eija Panttila.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 16.10.2015 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.10.2015–24.11.2015 klo 9.00–15.00.

76 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

77 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 12 vuokrasopimuksen uusiminen
LIITE 1, Vuokrasopimus, tontti nro 12, Uusitalo Petteri
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13

Kirkkoneuvosto 30.9.2015 § 141
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Tontin nro 12 haltija Petteri Uusitalo on ilmoittanut haluavansa uusia
rantatontin vuokrasopimuksen uusin ehdoin.
Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 12 vuokrasopimus Petteri Uusitalon
kanssa hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa toimistopäällikkö Marika Aholan ja
isännöitsijä Kauko Kuparisen allekirjoittamaan vahvistetut
vuokrasopimukset.
-------------------------------------Talousjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen pykälän 141 § asiassa ja
poistui kokouksesta tämän pykälän esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän kohdalla toimi Juha Laurila.
-------------------------------------Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 12 vuokrasopimuksen
Petteri Uusitalon kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
----------------------------------------Pöytäkirjanpitäjä ilmoitti olevansa esteellinen pykälän 77 asiassa ja
poistui yleisötilaan. Tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjänä toimi
kirkkoherra Timo Hukka.
-----------------------------------------

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

78 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2016
Salon seurakunnan veroprosentti korotettiin vuoden 2014 alusta
1,4 %:iin seurakunnan tasapainotussuunnitelman mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt vuodelle 2016
tavoitetuloslaskelman, jossa verotulot on arvioitu 1,4 %:n mukaan.

Kirkollisverotuloja on elokuun loppuun kertynyt n. 200.000 euroa
vähemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan mennessä.
Yhteisöverotuottoja vastaavaan aikaan mennessä oli kertynyt 70.000
euroa enemmän. Verottajan ennakkotieto lopullisesta verotuksesta on se,
että marraskuun oikaisutilitys merkitsisi 0,7 milj. euron takaisinmaksua.
Näin ollen verotulot jäävät arvioidusta noin 300.000 euroa.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että tilivuoden tulos on alijäämältään
suurempi kuin talousarviossa on arvioitu.
Tasapainotussuunnitelman mukaan kirkollisveroprosentti on nykyisellä
tasolla ainakin vuoteen 2016. Verotulojen kehitys ei ole vastannut
arvioitua vaan Salon suuren työttömyyden takia seurakunnan verotulot
ovat romahtaneet. Lähivuosina ei todennäköisesti ole käännettä
parempaan odotettavissa, joten seurakunnassa on ryhdytty
henkilöstökulujen karsintaan yhteistoimintamenettelyn kautta.
Todennäköistä on myös, että tämä jatkuu ensi vuonna.
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 2016 määrätään 1,4 %.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto määrää veroprosentiksi 1,4 % vuodelle 2016.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

79 §
Virkojen lakkauttaminen tuotannollisin ja taloudellisin perustein
Kirkkoneuvosto 30.9.2015 § 147
Kirkkoneuvosto on 27.5.2015 päättänyt aloittaa
yhteistoimintamenettelylain mukaiset neuvottelut 0,5 milj. euron
henkilöstösäästötavoitteen saavuttamiseksi vuoden 2016 aikana.
Palkka-asiamies on neuvotellut luottamusmiesten kanssa 14.8.2015 ja
27.8.2015 ja näiden neuvottelujen tuloksena ehdottanut
yhteistyötoimikunnalle henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi lomautusten
sijaan virkojen ja toimien lakkauttamista. Yhteistyötoimikunta kokoontui
17.9.2015.

Lisäksi on neuvoteltu siitä, että seurakunnassa määräaikaisena käytössä
ollut erillinen esimieslisä poistetaan 1.1.2016 lukien. Samaa esittää
työryhmä, joka perustettiin selvittämään esimieslisän käyttöä.
Työryhmän kantana on, että esimiesasemassa olevien henkilöiden
tehtävän vaativuusryhmän määrittelyssä on jo huomioitu esimiehisyys.
Organisaatiota on tarkoitus uudistaa siten, että virkojen lakkautus on
mahdollista ja tarpeelliset tehtävät tulevat hoidetuksi.
Organisaatiouudistus koskee virastoa, toimistoja ja koko hautaus- ja
kiinteistötointa. Lisäksi maahanmuuttajien kanssa työskentely laajenee
diakoniatyöhön nykyisen lähetystyön lisäksi.
Lakkautettavien virkojen listassa on myös aiemmin vapautunut
nuorisotyönohjaajan virka, jota ei ole ollut tarkoitus täyttää.
Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää
kirkkovaltuustolle, että
- Etevä-lisästä luovutaan 1.1.2016 lukien
- Seuraavat virat lakkautetaan 30.4.2016:
nuorisotyönohjaajan virka
kaksi toimistosihteerin virkaa
isännöitsijän virka
hautaustoimen päällikön virka
kansainvälisyyskasvattajan virka
osa-aikaisen suntion virka
- yksi kanttorin virka lakkautetaan 30.6.2016
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa talonmiehen sijaisen toimen
päättyväksi 30.4.2016.
--------------------------------------Kirkkoneuvostolle esiteltiin viran-/toimenhaltijoiden antamat vastineet
(2 kpl).
--------------------------------------Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Lisäksi
kirkkoneuvosto päätti, että esimieslisästä luovuttaessa esimiesten
vaativuusryhmät tarkistetaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
- Etevä-lisästä luovutaan 1.1.2016 lukien
- Seuraavat virat lakkautetaan 30.4.2016:
nuorisotyönohjaajan virka
kaksi toimistosihteerin virkaa
isännöitsijän virka
hautaustoimen päällikön virka
kansainvälisyyskasvattajan virka
osa-aikaisen suntion virka
- yksi kanttorin virka lakkautetaan 30.6.2016
------------------------------------------

Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka kuluessa valtuutettu Simo Vesa
teki esityksen asian palauttamiseksi uudelleen valmisteluun. Hänen
esitystään kannatti valtuutettu Timo Tammi.
Koska asiasta oli tehty kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava
vastaesitys, jota oli kannatettu, suoritettiin äänestys.
Kirkkoneuvoston esitystä kannatti 27 valtuutettua ja vastaesitystä 6
valtuutettua. Yksilöity äänestystulos liitteenä 3.
-------------------------------Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti äänin 27–6 hyväksyä kirkkoneuvoston esityksen,
jonka mukaan
- Etevä-lisästä luovutaan 1.1.2016 lukien
- Seuraavat virat lakkautetaan 30.4.2016:
nuorisotyönohjaajan virka
kaksi toimistosihteerin virkaa
isännöitsijän virka
hautaustoimen päällikön virka
kansainvälisyyskasvattajan virka
osa-aikaisen suntion virka
- yksi kanttorin virka lakkautetaan 30.6.2016

80 §
Uuden varajäsenen nimittäminen Muurlan alueneuvostoon
Liite 2, Kaisa Laakkosen eroilmoitus
Muurlan alueneuvoston varajäsen Kaisa Laakkonen on ilmoittanut
erostaan.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy Kaisa Laakkosen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Kaisa Laakkosen tilalle
Muurlan alueneuvostoon.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Kaisa Laakkosen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Kaisa Laakkosen tilalle
Muurlan alueneuvostoon.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Kaisa Laakkosen eron.
Kirkkovaltuusto nimitti Mika Remeksen uudeksi varajäseneksi
Muurlan alueneuvostoon.

81 §
Muut asiat

82 §
Ilmoitusasiat

Muita asioita ei ollut.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.9.2015 mm.
- päättänyt valita seurakunnan työterveyshuollon palvelujen
tuottajaksi 1.1.2016 lukien Terveystalo Oy:n.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 26.8.2015
päättänyt merkitä tiedokseen saamansa riittävän selvityksen
piispantarkastuksen pöytäkirjaan liittyen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

83 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Timo Hukka
pöytäkirjanpitäjä § 77 kohdalla
Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme todenneet sen
kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.

Salo 15.10.2015

Anja Palmu

Eija Panttila

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 7.10.2015–24.11.2015.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.10.2015–24.11.2015 klo 9.00–15.00.

Salo 25.11.2015

Marjut Eriksson

