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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 3/2015

Kirkkoneuvosto
Aika:

Keskiviikko 1.4.2015 klo 18.00–20.55

Paikka:

keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:
Jäsen
Hukka Timo, pj.
Siivo Jouko, vpj.
Helenius Riitta
Hietanen Marika
Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Määttänen Iiris
Peltonen Jorma
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka

Hyttinen Marjatta, kv. pj.
Lähdekorpi Matti, kv. vpj.
Eriksson Marjut, tal.joht.

41 §
Kokouksen avaus

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
X
Laiho Jari J.
X
Panttila Eija
X
Mäkinen Karoliina
X
Niinistö Kari
X
Pölönen Hannu
X
Parviainen Pirjo
X
Marjalaakso Jouko
X
Heikkinen Seppo
X
Iho Irma
X
Kunnia Marjo
X
Järvinen Anne
X
xxxxx
X
xxxxx
X
xxxxx

Läsnä

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

42 §
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.

43 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Iiris Määttänen ja
Jorma Peltonen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 7.4.2015 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 8.4.2015 – 24.4.2015 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Iiris Määttänen ja Jorma
Peltonen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 7.4.2015 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 8.4.2015 – 24.4.2015 klo 9–15.

44 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä, että talousjohtaja esittää myös leirikeskusten
kesätyöntekijöiden palkkaamisasian ja Simo Vesa esittää konserttien
järjestämiseen liittyvän kysymyksen.

45 §
Diakonian viranhaltijan Virpi Lasorlan irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta
Liite 1, Virpi Lasorlan eroilmoitus
Diakoniatyöntekijä Virpi Lasorla irtisanoutuu diakonian viranhaltijan
työstä Salon seurakunnassa 1.10.2015 alkaen eläkkeelle siirtymistä
varten.
Diakoniatyön johtokunta 12.3.2015
Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että eläköityvän viranhaltijan
tilalle palkataan uusi työntekijä ottaen huomioon Salon taloudellinen
tilanne ja asiakastyön paine diakoniatyössä.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Virpi Lasorlalle eron virastaan 1.10.2015
lukien eläkkeelle siirtymisen takia.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto päätti
palata virantäyttöasiaan myöhemmin.

46 §
Diakonian viranhaltijan Hanna Hannulan vuosiloman ja virkavapauden sijaisuus ajalla
23.4.–31.12.2015
Diakonian viranhaltija Hanna Hannula jatkaa virkavapauttaan
vuosilomansa 23.4.–8.6.2015 jälkeen. Hänen sijaisenaan Perniön
alueella toimii 22.4.2015 asti Laura Masih.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää palkata Laura Masihin Hanna Hannulan
sijaiseksi vuosiloman ja virkavapauden ajaksi 23.4.–31.12.2015.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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47 §
Vuoden 2016 teemarippikoulut
Liite 2, Suunnitelma vuoden 2016 teemarippikouluista
Rippikoulusta vastaavan pastorin Anna Knuutilan sijaisena toimiva
pastori Isto Peltomäki on laatinut suunnitelman vuoden 2016
teemarippikouluista ja niiden toteuttamisesta.
Seurakunnan rippikoulusta vastaavan viranhaltijan on vuosittain
laadittava rippikoulusuunnitelma kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Teemarippikoulujen osalta suunnitelma on tarpeen tuoda
kirkkoneuvoston käsittelyyn jo ajoissa edellisenä vuonna, ennen
hinnaston ja varausten vahvistamista.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Salon seurakunnan rippikoulusuunnitelman
teemarippikoulujen osalta liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

48 §
”Hallitusti huomiseen” -strategian jatkotyöskentely
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6.6.2012 §38 Salon
seurakunnan tulevaisuuden suuntaviivat 2013-2015. Strategian nimenä
on ”Hallitusti huomiseen”.
Kirkkoneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan ohjeistusta seuraavaa
strategiatyöskentelyä varten kokouksessaan 4.2.2015 §10. Työryhmään
tulivat kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi puheenjohtajisto sekä
kirkkoneuvoston jäsen Ari-Pekka Luoma. Työryhmä kokoontui
keskustelemaan ohjeistuksesta 20.3.2015. Keskustelussa katsottiin, että:
- Uuden kolmivuotiskauden 2016-2018 strategian tulee pohjautua
edelliseen. Näin strategia toteutuu jatkumona. Lähtökohdaksi
työskentelyssä otetaan ”Hallitusti huomiseen” –ohjelma. Tämän
strategian periaatteita ja tavoitteita tarkastellaan entistä
käytännönläheisemmin ja strategian periaatteet uudelleen kirjoitetaan
ilmaisemaan entistä selvemmin, mitä tavoitteet tarkoittavat juuri
tulevalla kolmivuotiskaudella.
- Työaloista ja aluetyöstä vastaavien viranhaltijoiden ja
luottamuselinten tulee strategiatyöskentelyssä asettaa sellaisia mittareita,
että niiden avulla voidaan arvioida työn menestyksellisyyttä ja
tarpeellisuutta resurssien kohdentamiseksi mielekkäällä tavalla.
- Työskentely toteutetaan kaikissa työntekijäryhmissä sekä
luottamuselimissä.
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Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto käy keskustelun strategiatyöskentelyn toteuttamiseksi,
jonka keskustelun pohjalta laaditaan pöytäkirjaan työskentelyohjeet
toimitettavaksi työskentelystä vastuullisille viranhaltijoille.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti tutustua Kirkkohallituksen keräämiin tilastoihin
Salon seurakunnasta vuosilta 2009–2014. Kirkkoneuvosto päätti pyytää
johto- ja neuvottelukunnilta esityksiä toiminnan mittareiksi seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä ja ryhtyä niiden perusteella
arviointimenetelmien kehittämiseen.
Kaikessa seurakunnan strategiatyöskentelyssä tulee toiminta ja
toiminnan mittarit tehdä avoimiksi ja tarkastella kriittisesti, mitä voidaan
muuttaa tai mistä luopua. Talouden heiketessä tulee miettiä, mihin
toimintaan seurakunnan verotulot riittävät, ja tehdä tulevat linjaukset sen
mukaan.

49 §
Pankkitilin lopetus

Seurakuntien yhdistymisen jälkeen on lopetettu lukuisia vanhoja
tarpeettomia pankkitilejä, joita on löytynyt seurakunnan (vanhojen
seurakuntien) yritystunnuksen alta.
Seurakunnan pankkitilien lopettamisesta päättää seurakunnan
taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto.
Tilinpäätöksen yhteydessä pyydetyissä saldotodistuksissa oli
Osuuspankki Kantrisalosta saldotodistus säästötilistä FI76 5335 2350
0106 59, jonka mukaisesti tilillä on saldoa 301,47 euroa.
Pankista ei löydy tarkempaa tietoa tilin alkuperästä.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lopettaa säästötilin FI76 5335 2350 0106 59 ja
siirtää tilillä olevat varat Osuuspankin käyttötilille FI05 5410 0210 0080
36.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

50 §
Vuoden 2014 tehtäväaluekohtaiset talousarvioylitykset
Talousarviossa 2014 sitovuustasona koko seurakunnan osalta on tuloslaskelman toimintakate. Kirkkoneuvoston alaisten yksiköiden sitovuustasona ovat tehtäväalueiden toimintakatteet. Yleisen seurakuntatyön
osalta sitovuustasona on kuitenkin tehtäväalueiden 201–205 toimintakate
yhteensä.
Vuoden 2014 tilinpäätöksessä joidenkin tehtäväalueiden toimintakate on
ylittynyt. Osastotasoisesti yleishallinto ja seurakuntatyö pysyivät
budjetissa kun taas hautaustoimi ja kiinteistötoimi ylittyivät. Kiinteistöja hautaustoimi on käsitellyt oman työalansa ylitykset kokouksessaan
19.2.2015.
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106 Henkilöstöhallinto
108 Kirkkoherranvirasto

233
234
237
242
244
250
270

Varhaisnuorisotyö
Partio
Erityisnuorisotyö
Perheneuvonta
Palveleva puhelin
Yhteisötyö
Kansainvälinen työ

410 Hautausmaahallinto
431 Hautausmaiden yleishoito
440 Varsinainen hautaustoimi

510 Kirkot
512 Siunauskappelit
520 Seurakuntatalot

Talousarvio
80.000,00
93.557,00
173.557,00

Toteutuma
88.227,14
94.334,09
182.561,23

Ylitys
8.227,14
777,09
9.004,23

275.278,00
68.499,00
48.864,00
106.539,00
3.246,00
17.382,00
47.282,00
567.090,00

275.977,56
70.886,54
50.499,54
111.897,62
6.106,04
19.555,17
48.677,24
583.599,71

699,56
2.387,54
1635,54
5.358,62
2.860,04
2.173,17
1.395,24
16.509,71

103.030,00
840.826,00
185.030,00
1.128.886,00

114.074,28
846.695,33
212.186,82
1.172.956,43

11.044,28
5.869,33
27.156,82
44.070,43

558.266,00
67.388,00
794.459,00

577.533,62
80.745,82
803.035,70

1.420.113,00

1.461.315,14

19.267,62
13.357,82
8.576,70
41.202,14

Lisäksi toimintakatteen tuloarviot ovat alittuneet 540 Asuinkiinteistöt ja
osakkeet tehtäväalueella 72.691,32 ja 571 Metsätalous tehtäväalueella
83.819,92 euroa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy yllämainittujen tehtäväalueiden
toimintakatteiden ylitykset ja vastaavasti tehtäväalueiden 540 ja 571
toimintakatteiden tuloarvioiden alitukset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

51 §
Salon seurakunnan vuoden 2014 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Liite 3, Tasekirja 2014
Vuosi 2014 oli Salon seurakunnan kuudes toimintavuosi.
Hallitusti huomiseen -strategia on ohjannut toimintaa. Talouden
tasapainotus ei ole onnistunut tasapainotussuunnitelman mukaisesti.
Palkkauksissa on noudatettu kirkkoneuvoston ohjetta, jonka mukaan yli
kuuden (6) kuukauden palkkaukset vaativat kirkkoneuvoston päätöstä.
Alle kuuden (6) kuukauden palkkauksiin riittää kirkkoherran tai
talousjohtajan lupa. Näin on yritetty varmistaa, että mietitään aina
sijaisten palkkaamisen sijaan muita vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi.
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Kirkollisveroprosenttia nostettiin vuodelle 2014, mutta veropohjan
pienenemisestä johtuen jäivät verotulot noin 780.000 euroa alle
talousarvion. Yhteisöveroja saatiin 69.000 enemmän kuin arvioitiin.
Vuosi 2014 oli sijoitusten osalta kohtuullinen vuosi. Rahoitustuotot
yhteensä olivat 1,1 milj. euroa. Satunnaisia tuottoja saatiin pysyvien
vastaavien myyntivoitoista 145.076,65 euroa.
Salon seurakunnan tilikauden tulos on 1.588.373,43 euroa alijäämäinen.
Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on
466.622,89 euroa ja tilikauden alijäämä näin ollen 1.121.750,53 euroa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden alijäämä 1.121.750,53 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman vähennykseksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Salon seurakunnan vuoden 2014 tasekirjan ja
allekirjoittaa sen sekä antaa tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti tasekirjan ja päätti antaa
tasekirjan tilintarkastajien tarkastettavaksi.

52 §
Hautausmaiden kausi- ja kesätyöntekijät
Salon seurakunnan hautausmaille on vuosittain palkattu kausityöntekijät
huhti–lokakuun ajaksi (n. 6,5 kk) huolehtimaan seurakunnan hoidossa
olevien hautojen hoidosta ja hautausmaiden yleisten alueiden hoidosta.
Kesäajaksi on palkattu koululaisia eri pituisiksi ajanjaksoiksi kesä–
heinä–elokuulle. Seurakuntapuutarhuri on hoitanut rekrytoinnin ja
viranhaltijapäätöksen valinnoista on tehnyt hautaustoimen päällikkö.
Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi tuo
aikataulumuutoksia palkkaustietojen ilmoittamiseen, ja siitä syystä
talousjohtaja on tehnyt ehdollisen viranhaltijapäätöksen 6.3.2015,joka on
lähetetty tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan tekemän viranhaltijapäätöksen
ja päättää antaa seurakuntapuutarhurille luvan palkata 38 kausityöntekijää ajaksi 20.4.–30.10.2015 seurakunnan hautausmaille.
Seurakuntapuutarhurille annetaan myös lupa palkata 27 koululaista
hautausmaiden kesätyöntekijöiksi ajalle 1.6.–24.7.2015.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

53 §
Nuorisotyön ja rippikoulun kesätyöntekijät
Salon seurakunnassa on vuosittain ollut palkattuna kaksi työntekijää
avustamassa kesän lastenleireillä ja rippikoululeireillä. Nämä henkilöt
ovat yleensä nuorisotyön tai siihen liittyvien ammattien opiskelijoita.
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Rippikoululeirejä varten on ollut palkattuna kaksi teologiaharjoittelijaa
kahdeksi kuukaudeksi ja seurakunnan entinen nuorisopastori yhden
leirin ajaksi.
Nuorisotyön vs. johtava viranhaltija ja rippikoulusta vastaava
seurakuntapastori esittävät, että kirkkoneuvosto antaa luvan palkata
Salon seurakunnan kesän leireille kaksi henkilöä nuorisotyön
kesätyöntekijöiksi, joiden työajat ovat 4.5.–3.7.2015 ja 1.6.–31.7.2015
sekä kaksi kesäteologia kahden kuukauden ajaksi.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt pyynnöt palkata Salon seurakuntaan
kaksi kesätyöntekijää ja kaksi teologian opiskelijaa edellä mainituiksi
ajankohdiksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

54 §
Tilapäisen kanttorin palkkaaminen kesäksi 2015
Musiikkityössä on tarve palkata tilapäinen kanttori ajalle 1.6.–31.7.2015.
Kanttorin on tarkoitus olla mukana purjehdusrippikoulussa sekä KesäAngela 3:n rippikoululeirillä. Kanttori tekisi myös toimituksia ja messuja
tarpeen mukaan.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto antaa johtavalle kanttorille luvan palkata tilapäinen
kanttori ajalle 1.6.–31.7.2015.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

55 §
Kiinteistönvälittäjän valinta Kiskon pappilan myyntiä varten
Kirkkovaltuusto on 2014 tehnyt periaatepäätöksen Kiskon pappilan
myymisestä. Talousjohtaja on pyytänyt tarjouksen kuudelta
kiinteistönvälittäjältä, joista neljän toiminta keskittyy pääosin Salon
talousalueelle ja kahden toiminta pääkaupunkiseudulle.
Kiinteistönvälittäjille järjestettiin pappilan näyttö ja tarjousten jättöaika
päättyi 24.3.2015. Määräaikaan mennessä viisi (5) kiinteistönvälittäjää
jätti tarjouksen. Tarjoukset esitellään kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Kiskon pappilan myyntiä varten
kiinteistönvälittäjän ja asettaa kohteelle hintapyynnön.
-------------------------------------Talousjohtaja esitteli saadut tarjoukset kirkkoneuvostolle.
-------------------------------------Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Matti Lähdekorpi poistui
kokouksesta klo 20.35.
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Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti valita Kiskon pappilan myynnin
kiinteistönvälittäjäksi Kiinteistökolmio Oy LKV:n. Kiinteistökolmio Oy
LKV:n välityspalkkio on 2,5 % toteutuneesta kauppahinnasta.
Kirkkoneuvosto päätti asettaa kohteen minimihinnaksi 388.000 euroa ja
pyrkii saamaan tätä summaa ylittäviä tarjouksia.

56 §
Halikon kirkon julkisivukorjaus
Liite 4, Halikon kirkon julkisivujen kuntokartoitus ja korjaustoimenpiteet
Rakennustoimikunta 12.02.2015
Julkisivulaastien korjaus
Kirkon katon korjauksen yhteydessä on havaittu julkisivuvaurioita. Konservaattori
Tiina Sonninen ja DI Juhani Pentinmikko ovat kartoittaneet vaurioiden laajuutta ja
korjaustarpeita. (Liite 3 )
Rakennustoimikunnan esitys kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnalle:
Rakennustoimikunta merkitsee kuntoraportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen uutena
asiana kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnalle toimenpiteitä varten.
Kiinteistö ja hautatoimen johtokunta 19.02.2015
Halikon kirkon julkisivulaastien korjaus
Kirkon katon korjauksen yhteydessä on havaittu julkisivuvaurioita. Konservaattori
Tiina Sonninen ja DI Juhani Pentinmikko ovat kartoittaneet vaurioiden laajuutta ja
korjaus-tarpeita.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Halikon kirkon julkisivun korjaustoimenpiteistä pyydetään tarjoukset konservointiasiantuntija Tiina Sonnisen ja DI Juhani Pentinmikon 10.02.2015 laatiman raportin
pohjalta. Keväällä 2015 tehdään ehdotetut, turvallisuuteen liittyvät irtonaisten
materiaalien poistot. varsinaiset korjaustyöt jaksotetaan ko. suunnitelman mukaisesti
vuosille 2015 ja 2016.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.3.2015

Halikon kirkon katon korjauksen yhteydessä on havaittu vaurioita myös kirkon
julkisivuissa. Asiaa on käsitelty rakennustoimikunnan kokouksessa 12.02.2015 ja
kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnassa 19.02.2015. Julkisivukorjaustöistä pyydettiin
kolmelta urakoitsijalta tarjous 10.02.2015 tehdyn kuntoarvion ja korjaustyöselitteen
pohjalta. Tarjouksen jätti kaksi urakoitsijaa. Hankintaneuvottelut pidettiin 16.03.2015
molempien tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa. Hankintaneuvottelutyöryhmän
yksimielinen päätös urakoitsijasta oli Muuritutkimus ky. Kokonaistaloudellisuuden
kannalta työt tehdään kesällä 2015 (olemassa olevat telineet). Liitteenä
urakkatarjousvertailu.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle 200 000 € määrärahan myöntämistä kirkon julkisivujen korjaukseen
ja työn suorittajaksi Muuritutkimus Ky:tä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle Halikon kirkon
julkisivukorjauksen suorittamista vuonna 2015 ja esittää
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi hankkeelle 200.000 euron
määrärahan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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57 §
Hautaoikeuksien määräaikojen seuranta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta § 20

Salon seurakunnassa hautapaikat tulivat maksullisiksi vuoden 2013 alusta, kun
kirkkolain 17 lukuun lisättiin 9 §, joka velvoittaa maksun perimiseen. Tähän sysäyksen
antoi hautaustoimilaki, joka tuli voimaan vuoden 2004 alusta. Se velvoittaa perimään
samansuuruiset maksut kaikilta, joilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa
hautausmaille.

Muutoksen tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja
seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella (muuttumassa valtionosuudeksi) siten,
että kirkollisverovaroja ei tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja
hautaustoimen palveluihin. Maksutuotoilla tulisi kattaa 20-25 prosenttia hautaustoimen
kokonaiskustannuksista.
Salon seurakunnan hautausmailla on yhteensä 23.000 hautaa, joista arviolta n. 6.000
haudan (25 %) hallinta-aika on päättynyt. Hallinta-aikojen oikeellisuuden tarkistukset
sekä päivitykset on tarkoitus tehdä alueittain 4–6 vuodessa ajan tasalle, jonka jälkeen
laskutus tapahtuu vuosittain hallinta-ajan umpeuduttua. Vuonna 2015 aloitetaan
Halikon alueelta, joka antaa viitteen hauta-asiaintoimiston resurssien riittävyydestä
tähän mittavaan ja aikaa vievään työhön.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy kuulutuksien ja kirjeen
tekstit. Käynnistettävä hautaoikeuksien määräaikojen seurantamenettely saatetaan
kirkkoneuvoston tietoon.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Suunnitelman mukaan hallinta-aikojen päivitykset on tarkoitus tehdä
vuosina 2015–2018, minkä jälkeen hallinta-aikojen laskutus hoidetaan
heti hallinta-ajan umpeuduttua.
Talousjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

58 §
Halikon ja Perniön Pyhän Laurin kirkkojen aukiolo ja opastus
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.3.2015 § 21

Halikon ja Perniön Pyhän Laurin kirkot ovat olleet seurakunnan virallisia tiekirkkoja
pitkään. Perniössä ei kuitenkaan ole virallisia tiekirkko-opasteita ohjaamassa kirkkoon.
Tiekirkot ovat olleet avoinna aukiolosuosituksen mukaisen ajanjakson 10.6.-10.8.
tiistaista sunnuntaihin klo 11-17, maanantaina suljettu.
Kävijämäärät ovat hienoisesti vähentyneet ja jääneet noin tuhanteen molemmissa
kirkoissa. Käynnit ajoittuvat etupäässä iltapäivän tunteihin. Jotta kirkoissa päästäisiin
yhdellä oppaalla, aukiolo-aikaa tulisi hieman muuttaa. Aukiolo-aika ilmoitetaan
tiekirkko-opasteessa.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Halikon kirkko ja Pyhän Laurin kirkko ovat 10.6.-10.8.2015 välisen ajan avoinna
keskiviikosta sunnuntaihin klo 12-18. Maanantaina ja tiistaina ne ovat suljettu.
Kirkkoneuvostolta pyydetään lupaa oppaiden palkkaamiseen, kumpaankin kirkkoon
yksi opas.
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Isännöitsijä tilaa Perniön Pyhän Laurin kirkolle tarvittavan määrän tiekirkko-opasteita
ja hankkii opasteille pystytysluvan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää isännöitsijälle luvan palkata mainittuihin
kirkkoihin kumpaankin yhden oppaan edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

59 §
Leirikeskusten kesätyöntekijöiden palkkaaminen
Seurakunnan leirikeskuksien vilkkainta toimintakautta on toukosyyskuu. Vuosittain leirikeskuksiin on ollut palkattuna muutama
kesätyöntekijä eripituisia jaksoja tarpeen mukaan.
Keittiötoimesta vastaava emäntä on tehnyt leirikeskusten varauksiin
perustuvan suunnitelman, jonka mukaisesti Juvankosken leirikeskukseen
tarvitaan yksi henkilö ajalle 1.6.–5.7., Lammenjärvelle yksi henkilö
ajalle 1.6.–30.6., Kesä-Angelaan kaksi henkilöä ajalle 1.6.–12.7. ja
Naarilaan yhteensä 4 henkilöä eri pituisiksi ajoiksi 1.5.–31.8. välisenä
aikana. Lisäksi tarvitaan yksi emäntä-siivooja lomittamaan eri paikoissa
tarpeen mukaan ajalla 20.4.–30.9.2015.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle luvan palkata kesätyontekijät
edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

60 §
Muut asiat
Päätös:
61 §
Ilmoitusasiat

Simo Vesa esitti toivomuksen Elvis-gospelkonsertin järjestämisestä
Salon seurakunnan jossakin kirkossa.
Merkittiin tiedoksi.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt vuoden
Arkkipooki-palkinnon lapsityönohjaaja Tuula Valkoselle Deep Talktyöstä. Piispa Kaarlo Kalliala tulee luovuttamaan palkinnon 7.4.2015 klo
17.30 alkavassa juhlassa.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Ari
Oinaalle sivutoimiluvan vuosille 2015–2017 fotojournalistina toimimista
varten sekä työyhteisökouluttajana toimimista varten kuitenkin siten, että
sivutoimilupa ei koske työyhteisökonsulttina toimimista Salon
seurakunnan alueella.
Kirkkohallituksen täysistunto on 24.2.2015 vahvistanut Salon kirkon
urkusuunnitelman Salon seurakunnan kirkkovaltuuston 16.12.2014
tekemän päätöksen § 70 mukaisesti.
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Talousjohtaja on helmikuussa tulouttanut seurakunnan täyden valtakirjan
varainhoitajien arvopaperisalkuista pääomien tuottoja yhteensä 1 milj.
euroa seurakunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- ei ollut
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

62 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.
Kokouksen vakuudeksi

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 7.4.2015
Iiris Määttänen

Jorma Peltonen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.3.2015–24.4.2015.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
8.4.2015 – 24.4.2015.
Salossa 27.4.2015
Marjut Eriksson

