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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 2/2015

Kirkkoneuvosto

Aika:

Keskiviikko 4.3.2015 klo 18.00–20.15

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.

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

Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström oli paikalla §§ 23–27 aikana kertomassa Halikon
kirkon katon korjauksesta.

23 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen alussa onniteltiin
varapuheenjohtaja Jouko Siivoa 6.2. olleen merkkipäivän johdosta.

24 §
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.

25 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Juha Laurila ja AriPekka Luoma.
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Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 6.3.2015 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.3.2015 – 25.3.2015 klo 9–15.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juha Laurila ja AriPekka Luoma.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 6.3.2015 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 9.3.2015 – 25.3.2015 klo 9–15.

26 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä, että talousjohtajalla on kaksi aikaisemmin
tehtyjen kiinteistökauppojen purkuun liittyvää asiaa. Jäsen Simo Vesalla
on kysymys alueneuvostoissa ja johtokunnissa tehdyistä puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajavalinnoista. Jäsen Iiris Määttäsellä on kysymys liittyen
Selanderin testamenttiin.

27 §
Halikon kirkon katon korjauksen kustannukset ja korjausaikataulu
Liite 1, Aikataulu
Liite 2, Kustannusarvio
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.2.2015 § 10
Vuonna 2014 Halikon kirkon katon toteutuneet korjauskustannukset olivat 0,8 milj.
euroa. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu 0,7 milj. euroa kirkon katon korjaukseen.
Mittavista lahovaurioista johtuen kustannukset tulevat kasvamaan huomattavasti tästä.
Korjauksen aikataulu siirtyy kaksi kuukautta eteenpäin.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Halikon kirkon katon korjaukset ja kustannukset ja aikataulu hyväksytään ja lähetetään
esitys kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti. (Rakennustoimikunta kokoontuu 12.2.2015)
Rakennustoimikunta 12.2.2015:
Korjaustyön aikataulun ja kustannusten tarkistus
Urakoitsija Jouni Soramäki esitti kustannuslaskelman ja aikataulun korjauksen loppuun
saattamiseksi. Lahovaurioita on ollut paljon arvioitua enemmän. Korjauksen
valmistumisen aikataulu siirtyy toukokuusta heinäkuun loppuun 2015. Urakoitsijan
kustannus-arvio korjauksista on 1 939 527 €. (alv 0 %) LIITE 5 ja 6.
Rakennustoimikunnan esitys:
Halikon kirkon katon korjauksen kustannukset ja aikataulu hyväksytään ja lähetetään
tiedoksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle. Talousarvioon esitetään
lisämääräraha 1.2 milj. € ja esitys lähetään kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää, että kirkkoneuvosto harkitsee katon
korjauksen rahoitukseen myös muita vaihtoehtoja kuin omia sijoituksia purkamalla.

Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström on kutsuttu kokoukseen kertomaan
Halikon kirkon katon korjauksen tilanteesta.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 1,2 milj. euron
lisämäärärahaa Halikon kirkon katon korjaukseen.
-------------------------------Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström esitteli Halikon kirkon katon
korjauksen vaiheita, kevään korjausaikataulua ja runsaiden
lahovaurioiden takia tarkentunutta kustannusarviota.
Fagerström poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.45.
---------------------------------

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

28 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen investointimäärärahat 2014
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 22.10.2014 § 67
Johtokunta päätti kokouksessaan 13.8.2014 52 § Suomusjärven hautausmaan ja kirkon
ympäristön valaistuksen toteuttamisesta. Määrärahaa hankkeelle on varattuna investointiosassa yhteensä 40.000,00, mutta valaistustyö tulee maksamaan kokonaisuudessaan 52.478,00. Työ on vielä osittain kesken. Uskelan kirkkohautausmaan sankariristien kunnostus tehtäväalueella on 50.000,00 euron määräraha, josta voidaan siirtää
15.000 euroa.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle 15.000,00 euron
siirtämistä tehtäväalueelta 7026 Uskelan kirkkohautausmaan sankariristien kunnostus
tehtäväalueelle 7022 Suomusjärven hautausmaan valaistus.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.2.2015 § 12
Vuoden 2014 tilinpäätös tarkentuu viikon 7 ja 8 aikana. Talousarvion olennaiset
ylitykset esitellään kokouksessa ja tehdään ehdotus ylitysten kattamisesta muista
kustannuspaikoista säästyneillä varoilla.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Talousarvio
Kiikalan kellotapulin tervaus 15 000,00
Kiinteistöjen lukitusjärjestelmä 30 000,00
45 000,00

Toteutuma Ylitys
18 600,00
34 568,66
53 568,66

3 600,00
4 568,66
8 168,66

Kiikalan kirkon katon tervaukseen ei ollut varattu arvonlisäveron osuutta.
Lukitusjärjestelmän uudistaminen katsottiin Perttelin alueella kiireelliseksi. Perniön
kirkon, seurakuntatalon ja Juvankosken leirikeskuksen lukituksen uudistamiseen ei
ollut varattu määrärahaa.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistötoimen investointikohteiden ylityksiin varat siirretään Kuusjoen
seurakuntatalon katon korjauksesta säästyneistä varoista.
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Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ylitysten hyväksymistä.
Johtokunta merkitsee tiedokseen hautaustoimen investointiosan määrärahojen
riittävyyden ja toteutumat.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousarviossa investointiosan sitovuustaso on määritelty siten, että yli
50.000 euron hankkeissa sitovuustaso on hankekohtainen ja enintään
50.000 euron hankkeissa nämä hankkeet yhteensä. Näin ollen kirkkoneuvosto voi tarvittaessa kohdentaa enintään 50.000 euron hankkeissa
määrärahoja uudelleen.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esitetyt hankekohtaiset määrärahasiirrot, joiden mukaan Uskelan kirkkohautausmaan sankariristien
kunnostukseen varatusta määrärahasta siirretään 15.000 euroa Suomusjärven hautausmaan valaistushankkeeseen, Kuusjoen seurakuntatalon
katon korjaukseen varatusta määrärahasta siirretään 3.600 euroa
Kiikalan kellotapulin tervaukseen ja 5.000 euroa kiinteistöjen lukitusjärjestelmään.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

29 §
Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen alueneuvostojen kokouksiin
Salon seurakunnan alueneuvoston johtosäännön mukaan kirkkoneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus alueneuvoston
kokouksissa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto nimittää edustajansa alueneuvoston kokouksiin.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa alueneuvoston kokouksiin
seuraavasti:
Salo-Uskelan alueneuvosto
Halikon alueneuvosto
Perniön alueneuvosto
Perttelin alueneuvosto
Kiskon ja Muurlan alueneuvostot
Kiikalan alueneuvosto
Kuusjoen alueneuvosto
Suomusjärven alueneuvosto
Särkisalon alueneuvosto

Riitta Helenius
Jorma Peltonen
Päivi Vigg
Jouko Siivo
Annikka Viitaniemi
Päivi Uusitalo
Simo Vesa
Iiris Määttänen
Juha Laurila

30 §
Ystävyysseurakuntatoimikunnan valinta
Kirkkoneuvosto 4.2.2015 § 7
Kirkkoneuvosto on 19.3.2013 hyväksynyt ystävyysseurakuntatyön toimikunnan
ohjesäännön, jonka 3 §:n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen
toimikuntaan viisi (5) jäsentä sekä nimeää puheenjohtajan. Toimikunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen.
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Kunkin ystävyysseurakunnan yhteyshenkilö on tehtävänsä puolesta toimikunnan jäsen.
Ystävyysseurakuntatyön toimikunta valitsee yhteyshenkilöt.
Toimikunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoherralla, talousjohtajalla
sekä kirkkoneuvoston keskuudestaan toimikuntaan valitsemalla edustajalla (voi olla
toimikunnan jäsen).
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto valitsee
- ystävyysseurakuntatyön toimikunnan.
- kirkkoneuvoston edustajan ystävyysseurakuntatyön toimikuntaan.
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti ystävyysseurakuntatyön toimikuntaan
Matti Lähdekorven, Seppo Knuutilan, Raija Vuorelan ja Irma Ihon, joka toimii myös
kirkkoneuvoston edustajana. Yhden jäsenen valinta ja puheenjohtajan nimeäminen
siirtyivät seuraavaan kokoukseen.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee viime kokouksessa valittujen jäsenten lisäksi
ystävyysseurakuntatyön toimikunnan viidennen jäsenen sekä nimeää
puheenjohtajan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti ystävyysseurakuntatyön
toimikuntaan viidenneksi jäseneksi Jari J. Laihon. Toimikunnan
puheenjohtajaksi kirkkoneuvosto nimesi Irma Ihon.

31 §
Kokouspalkkio- ja matkakorvaussääntö
Liite 3, Kokouspalkkio- ja matkakorvaussääntö (2011–2014)
Salon seurakunnassa on edellisellä valtuustokaudella noudatettu oheisen
liitteen mukaista kokouspalkkio- ja matkakorvaussääntöä.
Kokouspalkkioiden maksatuksesta aiheutuva työmäärä vähenevillä
henkilöstöresursseilla on huomattava. Kirkon palvelukeskuksen kautta
suoritettava maksatus aiheuttaa myös suoritemääriin perustuvia suoria
kustannuseriä noin 170 luottamustoimipalkkion osalta. Aikaisempina
vuosina luottamustoimipalkkiot on maksettu kaksi kertaa vuodessa, mikä
kaksinkertaistaa kustannukset.
Lisätyötä aiheutuu myös siitä, että verottajan mukaan henkilölle
maksettavasta matkakorvauksesta pitää periä vero, mikäli henkilöllä ei
ole olemassa palvelussuhdetta millekään työnantajalle. Näin ollen esim.
eläkeläisille maksettavista matkakorvauksista tulee periä vero. Tämä
koskee kaikkia seurakunnan maksamia matkakorvauksia.
Vuonna 2014 luottamustoimipalkkioita on maksettu 60.266,30 (v. 2013
46.833,75), lisäksi näistä tulee maksettavaksi sosiaaliturvamaksu n. 2 %.
Matkakorvauksia luottamustoimista on vuonna 2014 maksettu n. 10.000
euroa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää kokouspalkkioiden määristä vuodelle 2015 tai
niistä luopumisesta. Kirkkoneuvosto päättää myös, mikäli kokous-
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palkkioita vuonna 2015 maksetaan, maksatuksesta kerran tai kahdesti
vuodessa.
Päätös:

Kokouspalkkiot hyväksyttiin entisen mukaisina vuodeksi 2015.
Kirkkoneuvosto päätti antaa talousjohtajan valmisteltavaksi kokouspalkkioiden sitomisen elinkustannusindeksiin.
Kokouksessa tehtiin kaksi kannatettua esitystä. Ensimmäisen esityksen
mukaan palkkiot maksetaan kerran vuodessa. Toisen esityksen mukaan
palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Äänestyksen jälkeen (1–10)
kirkkoneuvosto päätti, että kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa
vuodessa.

32 §
Toimistosihteerin työajan muuttaminen
Taloustoimistossa työskentelee tällä hetkellä 3 virkasuhteista toimistosihteeriä joista yksi on osa-aikainen. Lisäksi taloustoimistossa on
työskennellyt yksi kokoaikainen määräaikainen toimistosihteeri, jonka
määräaikaisuus päättyy 28.2.2015.
Lainsäädännön mukaan osa-aikaiset työntekijät tulee työllistää ensisijaisesti. Toimistosihteeri Virva Koski on ilmoittanut halukkuutensa
kokoaikaiseen tehtävään. Palvelukeskukseen siirtyminen aiheuttaa
seurakunnalle palvelumaksuja, jotka on mahdollista kattaa vain
henkilöstökuluja pienentämällä. Taloustoimistosta eläköityy vuoden
2016 alussa yksi toimistosihteeri, jonka tehtävää ei ole tarkoitus
sellaisenaan täyttää.
Talousjohtajan esitys:

Toimistosihteeri Virva Kosken työaika muutetaan kokoaikaiseksi
1.3.2015 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

33 §
Nuorisotyönohjaaja Raimo Järveläisen irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta
Liite 4, Raimo Järveläisen irtisanoutumisilmoitus
Nuorisotyönohjaaja Raimo Järveläinen on jäämässä eläkkeelle 1.8.2015
alkaen. Hän työskentelee seurakunnan partiotyöntekijänä. Vuoden 2014
aikana loputkin partiolippukunnat ovat rekisteröityneet ja seurakunta on
uusinut lippukuntien taustayhteisösopimukset. Jatkossa partiotyötä
hoitava nuorisotyönohjaaja toimii lähinnä partiotyön koordinaattorina.
Tästä syystä tehtävän pystyy hoitamaan aiemmin rekrytoitu
nuorisotyönohjaaja.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Raimo Järveläiselle eron
1.8.2015 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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34 §
Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen
Vuoden 2014 toteutuneet verotuotot jäivät talousarviosta 708.154,81
euroa. Verotuotot vähenivät edellisvuodesta 82.936,12 €, vaikka
kirkollisveroprosentti nostettiin 1,4 %:iin aikaisemman 1,2 %:n sijaan.
Nosto perustui hyväksyttyyn tasapainotussuunnitelmaan.
Tasapainotussuunnitelmaan verrattuna seurakunnan henkilöstömenot
ylittyivät noin 130.000 euroa, mutta jäivät kuitenkin alle talousarvion
noin 184.000 euroa. Muut kuin henkilöstökulut toteutuivat pääosin
suunnitellusti. Muissa kuluissa lisäkustannusta on aiheuttanut mm.
kiinteistöveron 25.000 euron lisäys. Mm. näistä syistä seurakunnan
tilinpäätös tulee olemaan yli 1 milj. euroa alijäämäinen.
Tämän vuoden verotuloarvio on tehty, tasapainotussuunnitelmasta
poiketen, samansuuruisena kuin vuoden 2014 arvio. Sen toteutuminen
näyttää kuitenkin epävarmalta. Jotta vältyttäisiin toiselta peräkkäiseltä
isolta alijäämältä, pitää tämän vuoden talousarviota tarkastella uudelleen.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että
- työaloilta ja alueneuvostoilta pyydetään ehdotuksia säästökohteista,
joilla vuoden 2015 talousarvio saataisiin tasapainoon.
- sijaisia ei palkata kuin erittäin tarpeellisissa tilanteissa. Sijaisuudet
hoidetaan pääosin omalla henkilökunnalla. Tarvittaessa mietitään
myös muita vaihtoehtoja, esim. tilaisuuden/tapahtuman vaihtamista
toiseen ajankohtaan/kiinteistöön.
- jokaisen eläköityvän työntekijän tehtävänkuvaus arvioidaan ja
mietitään vaihtoehdot ilman uuden palkkaamista.
- kaikkiin täytettäviin virkoihin/toimiin tulee saada kirkkoneuvoston
lupa. Enintään kahden viikon määräaikaisen sijaisen saa palkata
kirkkoherran tai talousjohtajan luvalla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto päätti kevään aikana valmistella kesäkuun kirkkovaltuuston kokoukseen esityksen miinusmerkkisestä lisätalousarviosta.

35 §
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Liite 5, Vahvistuskirje tilintarkastajalle
Salon seurakunnan tilintarkastusyhteisönä valtuustokaudella 2011–2014
on toiminut BDO Audiator Oy. Uuden valtuustokauden tilintarkastus
kilpailutetaan kevään aikana.
Vuoden 2014 tilintarkastusta koskien BDO Audiator Oy pyytää
kirkkoneuvostoa antamaan oheisen vahvistusilmoituskirjeen, jossa
vahvistetaan tilintarkastukseen mahdollisesti liittyvät asiat annetuksi
tilintarkastajalle tiedoksi.
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Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto antaa oheisen liitteen 5 mukaisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan sen
allekirjoittamaan.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

36 §
Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3-105 kaupan purku
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.10.2012 76 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 89 §
Kirkkoneuvosto 23.1.2013 6 §
Kirkkoneuvosto 15.5.2013 71 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 107 §
Kirkkovaltuusto 5.9.2013 49 §
Kirkkoneuvosto 2.10.2013 127 §

Kirkkovaltuusto on 23.10.2013 § 58 hyväksynyt ko. kiinteistön kaupan
ja kirkkohallitus on sen vahvistanut.
Kauppakirjassa on maininta kaupan purkavasta ehdosta, jonka mukaan
kaupan ehtona on rakennusluvan saanti kohteelle ja, että rakennusluvan
saanti edellyttää poikkeuslupaa.
Poikkeuslupaa ei ole myönnetty ja näin ollen kauppa purkautuu.
Maanmittauslaitos on ilmoittanut, että vaikka kiinteistön omistusoikeus
ei ole siirtynyt ostajalle, pitää kaupan purkautumisesta toimittaa heille
kirkkovaltuuston päätös.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Järvenranta 734-751-3-105 kaupan purkamisen rakennuslupaehdon mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

37 §
Määräalan kaupan purku Juvankosken tilasta 734-682-3-107 Tyrynsaari, Pertteli
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.10.2012 76 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 89 §
Kirkkoneuvosto 23.1.2013 6 §
Kirkkoneuvosto 15.5.2013 71 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 104 §

Kirkkovaltuusto on 5.9.2013 § 46 hyväksynyt ko. määräalan kaupan ja
kirkkohallitus on sen vahvistanut.
Kauppakirjassa on maininta kaupan purkavasta ehdosta, jonka mukaan
kaupan ehtona on rakennusluvan saanti kohteelle ja, että rakennusluvan
saanti edellyttää poikkeuslupaa.
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Poikkeuslupaa ei ole myönnetty ja näin ollen kauppa purkautuu.
Maanmittauslaitos on ilmoittanut, että vaikka määräalan omistusoikeus
ei ole siirtynyt ostajalle, pitää kaupan purkautumisesta toimittaa heille
kirkkovaltuuston päätös.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy määräalan kaupan Juvankosken tilasta 734-682-3-107
Tyrynsaari, purkamisen rakennuslupaehdon mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

38 §
Muut asiat

Jäsen Simo Vesa kiinnitti kirkkoneuvoston huomion siihen, että alueneuvostojen puheenjohtajien valinnat ja johto- ja neuvottelukuntien
varapuheenjohtajavalinnat eivät kaikilta osin ole noudattaneet ryhmien
neuvottelutuloksia.
Jäsen Iiris Määttänen tiedusteli Suomusjärven alueneuvoston tekemästä
esityksestä kirkkoneuvostolle koskien Selanderin testamentin varojen
käyttöä.

Päätös:
39 §
Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 3.2.2015
päättänyt hyväksyä Kiikalan hautausmaan uurnahauta-alueen
hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman.
Talousjohtaja on tammikuussa 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.
- Jäsen Iiris Määttänen selvitti perheasiain neuvottelukeskuksen
asiakastilannetta ja tiedusteli neuvottelukeskuksen
henkilöstöresursseista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

40 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.
Kokouksen vakuudeksi
Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä
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Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 6.3.2015

Juha Laurila

Ari-Pekka Luoma

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.2.2015–25.3.2015.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
9.3.2015–25.3.2015.
Salossa 26.3.2015
Marjut Eriksson

