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Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 3/2016
Aika:
Paikka:

8.6.2016 klo 18.00–18.40
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.
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17 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
18 §
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 29 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä
oli paikalla. Yhteensä 33 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Taina Kirves-Järvisen
toimimaan estyneen Annikka Viitaniemen tilalla, Ismo Saaren
toimimaan estyneen Jari Laihon tilalla, Annakaisa Siltasen toimimaan
estyneen Sanna Lundströmin tilalla ja Pekka Gustafssonin toimimaan
estyneen Saku Nikkasen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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19 §
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 Simo Vesa
ja Antti Vierjoki.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 10.6.2016 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 13.6.2016–19.7.2016 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Päivi Vigg ja Antti Vierjoki.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 10.6.2016 klo 13.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
13.6.2016–19.7.2016 klo 9.00–13.00.

20 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

21 §
Vuoden 2015 investointien toteutumat
LIITE 1; Vuoden 2015 investointien toteutumat
Kirkkoneuvosto 17.2.2016 § 19
Tilintarkastaja Pertti Keskinen kiinnitti tarkastuksessaan huomiota investointien
toteutumien ja siirtyvien investointien käsittelyyn luottamuselimissä. Investointien
toteutumat on käsitelty vasta lopullisen tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Koska
kuitenkin investointien sitovuustaso on yli 50.000 euron hankkeissa valtuustotaso, on
syytä ennen tilinpäätöksen käsittelyä vahvistaa toteutuneet investoinnit.
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Vuoden 2015 suunnitelluista 2.110.000 euron investoinneista toteutui 1.927.170 euroa.
Vuoden 2016 hyväksyttyyn investointisuunnitelmaan on siirtynyt 7 hanketta (yht.
98.000 eur) ja suunnitelmavuodelle 2018 yksi hanke (40.000 eur). Kahdesta hankkeesta
on tältä erää luovuttu kokonaan, kustannukset 22.000 euroa.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuustolle esitettäväksi
vuoden 2015 toteutuneet investoinnit.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2015 toteutuneet investoinnit.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

22 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2015 tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen
vahvistaminen sekä vastuuvapaudesta päättäminen

LIITE 2, Tasekirja vuodelta 2015
LIITE 3, Tilintarkastuskertomus 2015
Vuosi 2015 oli Salon seurakunnan seitsemäs toimintavuosi.
Hallitusti huomiseen -strategia on ohjannut toimintaa. Vuosille 2014–
2016 vahvistettu tasapainotussuunnitelma ei ole toteutunut suunnitellusti
vuosina 2014–2015, joten talousarvio 2016 on laadittu siten, että
tasapainotussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin päästään.
Kirkollisverotulot alittuivat budjetoidusta 335.509,55 euroa.
Yhteisöverot puolestaan ylittyivät 140.212,21 euroa. Yhteensä verotulot
jäivät budjetoidusta vajaat 195.297,34 euroa.
Rahoitustuottoja kirjattiin vuonna 2015 noin 1,5 milj. euroa, joka on
noin 0,4 milj euroa enemmän kuin edellisvuonna. Näistä suurin osa on
laskennallisia kirjauksia sijoitussalkkujen sisällä. Sijoitussalkkujen arvo
vuoden lopussa oli yhteensä 29.182.582 euroa. Tuottoprosentti vuonna
2015 oli noin 4 prosenttia. Satunnaisia tuottoja saatiin pysyvien
vastaavien myyntivoitoista 458.320,80 euroa. Tilivuoden vuosikate
muodostui 1.110.009,14 euroa ylijäämäiseksi.
Salon seurakunnan tilikauden tulos on 338.732,19 euroa ylijäämäinen.
Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on
466.623,02 euroa ja tilikauden ylijäämä 805.355,21 euroa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden ylijäämä 805.355,21euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015.

5
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2015 ylijäämä 25.350,15 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
tilikauden ylijäämä 805.355,21euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2015.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

23 §
Salon seurakunnan hautapaikoista perittävät maksut vuonna 2017
Salon seurakunnassa on vuodesta 2013 ollut käytössä omien kuntalaisten
hautapaikkamaksut Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt Salon seurakunnan
hautapaikkahinnastoa vuodelle 2017 ja esittää seuraavaa:
Hautapaikkamaksut (hautaoikeus 25 v)
Hautapaikkamaksut
(hautaoikeus 25 v)

Oma kunta

Muu kunta

Arkkuhauta
Arkkuhaudan hallinta-ajan
jatkaminen
Uurnahauta
Uurnahaudan hallinta-ajan
jatkaminen
Perennauurnahauta
(Perniö,Kiikala)

200 €

500 €

100 €
100 €

250 €
200 €

50 €

100 €

180 €

360 €

90 €
-

180 €
-

Perennauurnahaudan
hallinta-ajan jatkaminen

Muistolehto
Sirottelulehto
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Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 § mukaan hautapaikoista perittävistä
maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy yllä olevat Salon seurakunnan
hautapaikkamaksut vuodelle 2017.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

24 §
Myytäväksi esitettävät kiinteistöt ja määräalat
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.4 2016 § 21
Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta päätti kokouksessaan 3.2.2016 pyytää lausunnot
alueneuvostoilta ja työalojen johtokunnilta liitteen mukaisista kiinteistöistä.
Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle, että seurakunta luopuu kokonaan seuraavista kiinteistöistä:
Muurlan Rantamaja, Halikon Kanttorila, As Oy Koivupuisto, Suomusjärven
seurakuntatalo, Kiikalan kaksi rakentamatonta tonttia entisen pappilan vierestä, As Oy
Tortosnummi, As Oy Perttelin Karpalonpolku, As Oy Paimenkankare ja Kuusjoen
pappila. Asuinkiinteistöt ja –huoneistot myydään nykyisten vuokrasopimusten
päätyttyä.
Leirikeskuksista tehdään erillinen suunnitelma pohjautuen neljän leirikeskuksen
käyttöön, jonka jälkeen päätetään yhden leirikeskuksen luopumisesta. Ennen Merisalon
leirikeskuksen myyntiä selvitetään tontin kaavoittaminen useammaksi lomatontiksi.
Angelniemen seurakuntatalon käyttöasteen lisääminen selvitetään muiden paikallisten
toimijoiden kanssa ennen myyntiä. Tyynelän rakennukset puretaan, mutta maapohja
jätetään seurakunnalle.
Perttelin Puisto otetaan seurakunnalliseen käyttöön nykyisen vuokrasopimuksien
päätyttyä ja As Oy Kiikalan Puistorivissä jatkuu seurakunnallinen toiminta.
-------------------------------------------Merja Leppävirta esitti ja Hanna Yli-Liipola kannatti, että Muurlan Rantamajan myynti
aloitetaan vasta sitten, kun Muurlan kotiseutuyhdistys tai joku muu paikallinen yhdistys
ei enää halua sitä vuokrata. Syytä on myös odottaa, että kaupungin viereistä aluetta
koskeva kaavoitus on valmis.
Koska kiinteistöpäällikön esityksestä poikkeava esitys oli tehty ja sitä oli kannatettu,
suoritettiin asiasta äänestys. Äänestyksessä Muurlan Rantamajan myynnin kannalla
olivat puheenjohtaja Kari Niinistö, jäsenet Matti Nieminen, Marja-Liisa Nore ja
varajäsen Hietanen Marika. Merja Leppävirran esityksen kannalla olivat hänen ja
Hanna Yli-Liipolan lisäksi Jari J. Laiho, Antti Vierjoki ja varajäsen Asmo Ojanperä.
Jouko Marjalaakso äänesti tyhjää. Äänestyksen voitti Leppävirran esitys äänin 5-4, 1
tyhjä.
Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle,
- että seurakunta luopuu kokonaan seuraavista kiinteistöistä: Halikon Kanttorila,
Kiikalan kaksi rakentamatonta tonttia, As Oy Tortosnummen kerhotila ja As Oy
Perttelin Karpalonpolun kerhotila
- seurakunta luopuu seuraavista asuinhuoneistoista ja –kiinteistöistä nykyisten
vuokrasopimusten päättyessä: Kuusjoen pappila, As Oy Paimenkankare, As Oy
Koivupuisto ja Suomusjärven seurakuntatalo.
- Muurlan Rantamajasta luovutaan vasta sitten, kun Muurlan kotiseutuyhdistys tai
joku muu paikallinen yhdistys ei enää halua sitä vuokrata. Selvitetään myös
kaupungin kaavoitustilanne alueella.
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Leirikeskuksista tehdään erillinen suunnitelma pohjautuen neljän leirikeskuksen
käyttöön, jonka jälkeen päätetään yhden leirikeskuksen luopumisesta. Ennen
Merisalon leirikeskuksen myyntiä selvitetään tontin kaavoittaminen useammaksi
lomatontiksi.
Halikon Tyynelän rakennukset puretaan, mutta maapohja jätetään seurakunnalle.
Perttelin Puisto otetaan seurakunnalliseen käyttöön nykyisen vuokrasopimuksen
päätyttyä ja As Oy Kiikalan Puistorivissä jatkuu seurakunnallinen toiminta.
Angelniemen seurakuntatalon käyttöasteen lisääminen selvitetään muiden
paikallisten toimijoiden kanssa ennen myyntiä. Halikon alueneuvostoa pyydetään
31.10.2016 mennessä selvittämään Angelniemen alueen toimijoiden kanssa
yhteistyön mahdollisuudet.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että
- seurakunta luopuu kokonaan seuraavista kiinteistöistä: Halikon
Kanttorila ja Kiikalan kaksi rakentamatonta tonttia,
- seurakunta myy As Oy Tortosnummen kerhotilaan ja As Oy Perttelin
Karpalonpolun kerhotilaan oikeuttavat osakkeet
- seurakunta luopuu seuraavista asuinhuoneistoista ja -kiinteistöistä
nykyisten vuokrasopimusten päättyessä: Kuusjoen pappila, As Oy
Paimenkankare, As Oy Koivupuisto ja Suomusjärven seurakuntatalo.
- Muurlan Rantamajasta luovutaan sen jälkeen, kun Muurlan
kotiseutuyhdistys tai joku muu paikallinen yhdistys ei enää halua sitä
vuokrata.
- Leirikeskuksista tehdään erillinen suunnitelma, joka pohjautuu neljän
leirikeskuksen käyttöön. Sen jälkeen päätetään, mitkä leirikeskukset
säilytetään.
- Ennen Merisalon myyntiä selvitetään tontin kaavoittaminen
useammaksi lomatontiksi.
- Halikon Tyynelän rakennukset puretaan, mutta maapohja jätetään
seurakunnalle.
- Perttelin Puisto otetaan seurakunnalliseen käyttöön nykyisen
vuokrasopimuksen päätyttyä 1.8.2016 lukien ja As Oy Kiikalan
Puistorivissä jatkuu seurakunnallinen toiminta.
----------------------------------------------------Talousjohtaja tarkensi esitystään siten, että kirkkovaltuustolle esitetään
kiinteistöjen Halikon Kanttorila ja Kiikalan kahden tontin myynti.
Muut esitetyt toimenpiteet menevät tarvittaessa kirkkovaltuuston
päätettäväksi kiinteistömyyntien osalta.
-----------------------------------------------------Päivi Vigg esitti, että myös Muurlan Rantamaja laitetaan myyntiin heti
nykyisen vuokrasopimuksen päättyessä vuoden lopussa. Häntä kannatti
Jouko Siivo. Simo Vesa esitti, että Muurlan Rantamajaa ei myydä, mutta
hänen esitystään ei kannatettu.
-----------------------------------------------------Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle seuraavien
kiinteistöjen myyntiä: Halikon Kanttorila, Muurlan Rantamaja ja
Kiikalan kaksi tonttia.
Muut toimenpiteet kirkkoneuvosto hyväksyi tässä vaiheessa
yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston valmistelemaan seuraavien
kiinteistöjen myyntiä: Halikon Kanttorila, Muurlan Rantamaja ja
Kiikalan kaksi tonttia.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

25 §
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

26 §
Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

27 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.
Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

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

Salo 10.6.2016

Päivi Vigg

Antti Vierjoki

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 1.6.2016–19.7.2016.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
13.6.2016–19.7.2016 klo 9.00–13.00.
Salo 20.7.2016

Marjut Eriksson

