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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 4/2015

Kirkkoneuvosto

Aika:

Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00–19.35

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

63 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

64 §
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.

65 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Päivi Uusitalo ja
Simo Vesa.
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Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 4.5.2015 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.5.2015 – 22.5.2015 klo 9–15.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Päivi Vigg ja Annikka
Viitaniemi.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 4.5.2015 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 5.5.2015 – 22.5.2015 klo 9–15.

66 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä, että talousjohtaja esittää myös
päiväkerhoharjoittelijoiden palkkaamisasian ja Simo Vesa esittää
tiedustelun seurakunnan omaisuudesta, joka on Muurlan Opiston tiloissa.

67 § Henkilöstöasia (virkavapaus osittaista hoitovapaata varten)
68 § Henkilöstöasia (vuorotteluvapaa-anomus)
69 § Henkilöstöasia (virkavapausanomus)
70 §
Vuoden 2016 rippikoulusuunnitelma
Liite 3, Suunnitelma vuoden 2016 rippikouluista
Kirkkoneuvoston 21.4.2010 hyväksymän rippikoulun ohjesäännön 2
§:ssä sanotaan, että
Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen vahvistamaa
suunnitelmaa.
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen
runkosuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman.
Rippikoulun kokonaissuunnittelua ja järjestelyä varten nimetään
seurakunnassa viranhaltija, joka on pappi tai lehtori.
Rippikoulutyöstä vastaava vs. seurakuntapastori Isto Peltomäki on
laatinut suunnitelman vuoden 2016 rippikouluista. Vuoden 2016
teemarippikoulut kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan
1.4.2015.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen rippikoulusuunnitelman vuodelle
2016.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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71 §
Vastaus piispantarkastuspöytäkirjaan
Liite 4, Vastaus piispantarkastuspöytäkirjaan
Salon seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus huhtikuussa 2014.
Piispan lausunto on annettu 10.6.2014. Seurakunnan tulee vuoden
kuluessa lausunnosta toimittaa tuomiokapitulille selvitys, mihin
toimenpiteisiin seurakunnassa on tarkastuksesta annetun palautteen
johdosta ryhdytty.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lähettää oheisen vastineensa tuomiokapituliin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

72 §
Salon seurakunnan tilintarkastajien valintaesityksen tekeminen kirkkovaltuustolle
Säännökset seurakunnan tilintarkastajien valinnasta sisältyvät Kirkkojärjestyksen 15 lukuun sekä Salon seurakunnan taloussäännön 29 §:ään,
joka kuuluu seuraavasti:
”Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi.
Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön
mukaisesti.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten vähintään KJ 15 luvun 10 § säännösten mukaisesti vähintään
yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli tilintarkastajia valitaan useita,
valitsevat tilintarkastajat keskuudestaan puheenjohtajan.”

Auktorisoiduista tilintarkastajista on järjestetty tarjouskilpailu.
Tarjoukset on pyydetty BDO Audiator Oy:ltä, Ernst & Young Oy:ltä,
PricewaterhouseCoopers Oy:ltä, Tuokko Tilintarkastus Oy:ltä sekä
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:ltä. Tarjouksensa ovat jättäneet BDO
Audiator Oy, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, Tuokko Tilintarkastus
Oy ja PricewaterhouseCoopers Oy.
Alla on yhteenveto saaduista tarjoushinnoista.
Kokonaisedullisin on KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n antama
tarjous.
Mikäli tilintarkastus annetaan tilintarkastusyhteisön hoidettavaksi, ei
seurakunnan tarvitse säännösten mukaan valita vastuullista tilintarkastajaa tai varatilintarkastajaa, koska asia jää tilintarkastusyhteisön
hoidettavaksi. KPMG Oy on esittänyt valitsevansa KHT, JHTT Pertti
Keskisen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja KHT, JHTT Minna
Havia-Niemen avustavaksi tilintarkastajaksi, mikäli seurakunta valitsee
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n tilintarkastusyhteisöksi.
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Tarjouksen
antaja

KPMG
Julkishallinnon
palvelut Oy
(esittää 8
tarkastuspäivää/vuosi)
BDO Audiator
Oy
(esittää 9
tarkastuspäivää/vuosi)
Oy Tuokko Ltd
(esittää 9
tarkastuspäivää/vuosi)

Päivähinta ja
kokonaishinta 20152018 lakisääteisestä
tarkastuksesta
(alv 0%)
Päivähinta 510–630 €,
kokonaishinta
17280 eur
(8pv+8pv+8pv+8pv)
19440 eur

Lisätoimeksiannon Vastuullinen
hinta (alv 0 %)
tilintarkastaja/esitys
varatilintarkastajaksi

675 euroa/pv

KHT, JHTT Pertti
Keskinen,
avustava tarkastaja
KHT, JHTT Minna
Havia-Niemi

600 eur/pv

JHTT, HTM Sinikka
Niitynperä,
avustava tarkastaja
tradenomi Seija
Hakamäki

435-630 eur/pv

JHTT, CIA Martin
Slotte, avustava
tarkastaja kauppatiet.
kandidaatti Aki
Pennanen

750 eur/pv

JHTT, KHT Tomi
Moisio

(9pv+9pv+9pv+9pv)

Päivähinta 470-600 €,
kokonaishinta
19846 eur,
(9pv+9pv+9pv+9pv)
17640 eur
(8pv+8pv+8pv+8pv)

Päivähinta 435–630 €,
kokonaishinta
20340 eur
(9pv+9pv+9pv+9pv)
18080 eur
(8pv+8pv+8pv+8pv)

PricewaterhouseCoopers
Oy

Päivähinta 750
euroa/pv,
kokonaishinta
24000 eur
(8pv+8pv+8pv+8pv)

27000 eur
(9pv+9pv+9pv+9pv)

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön kirkkojärjestyksen määräysten
mukaisesti.
-----------------------------Talousjohtaja esittää edullisimman kokonaistarjouksen antaneen KPMG
Julkishallinnon Palvelut Oy:n valinnan esittämistä kirkkovaltuustolle.
------------------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten
edullisimman kokonaistarjouksen antaneen KPMG Julkishallinnon
Palvelut Oy:n.

73 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat 2015
Liite 5, Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat
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Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
kesälomat liitteen 3 mukaisesti.
Kirkkoherralle, talousjohtajalle ja työalojen johtaville viranhaltijoille
annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa alaistensa työntekijöiden lomaaikoja, mikäli tämä joiltakin osin toiminnan kannalta osoittautuu
tarpeelliseksi.
---------------------------------------------Talousjohtaja antoi tiedoksi, että henkilöstö on pitämässä
lomarahavapaita 187 päivää.
----------------------------------------------

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

74 §
Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa
Kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä
kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista.
KJ 23 luku § 3 tuli voimaan 1.1.2015 ja kuuluu seuraavasti:
”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen
valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin.
Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa
ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen uuden säännöksen ja päättää
nimetä seurakuntaan toisen lapsiasiahenkilön aiemmin valitun Anna
Kaisa Siltasen lisäksi.
----------------------------------Asiasta käydyn keskustelun perusteella kirkkoherra esitti valittavaksi
seurakunnan toiseksi lapsiasiahenkilöksi johtavan lapsityönohjaajan
Johanna Rytkösen.
-----------------------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen uuden KJ 23 luvun 3 §:n ja valitsi
seurakunnan toiseksi lapsiasiahenkilöksi Johanna Rytkösen.

75 §
Hannamari Lehtisen eropyyntö alueneuvoston jäsenyydestä
Liite 6, Eropyyntö
Hannamari Lehtinen pyytää eroa Kiikalan alueneuvoston jäsenyydestä.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Hannamari Lehtisen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Hannamari Lehtisen
tilalle Kiikalan alueneuvostoon.
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Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

76 §
Päiväkerhoharjoittelijoiden tarve kaudelle 2015–2016
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti myös päiväkerhoharjoittelijoiden
palkkaamiseksi tarvitaan täyttölupa. Seuraavan kauden harjoittelijoiden
tarve on varmistunut vasta lasten ilmoittauduttua ryhmiin.
Harjoittelijoiden rekrytointi on aloitettu toukokuussa, jolloin johtokunta
on voinut tehdä päätökset kesäkuun kokouksessa.
Perttelin alueella tarvitaan edelleen 21 h/vko tekevä harjoittelija. Halikon
alueella on tällä hetkellä harjoittelija, josta ei muodostu
palkkakustannuksia, mutta jos tähän tulee muutos, niin tarve Halikossa
on 28 h/vko. Salo-Uskelan alueella harjoittelija 24 h/vko.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää antaa lapsityön johtokunnalle valtuudet palkata
seuraavat harjoittelijat kaudelle 2015–2016: Perttelin alueelle 21 h/vko,
Salo-Uskelan alueelle 24 h/vko ja tarvittaessa Halikon nykyisen
harjoittelijan tilalle max. 28 h/vko.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

77 §
Muut asiat
Simo Vesa kertoi Muurlan Opistolla olevan varastossa seurakunnan
omaisuutta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Talousjohtaja tiedustelee asiaa Muurlan Opiston
henkilökunnalta.

78 §
Ilmoitusasiat
Seurakunnan strategia
Puheenjohtaja antaa selvityksen seurakunnan strategiatyöskentelyn
tilanteesta.
---------------------------------Puheenjohtaja kertoi osan työaloista jo aloittaneen strategiatyöskentelyn
ja toiminnan mittareiden pohdinnan. Osa työstää asiaa toukokuun aikana.
Talousjohtaja jakoi kirkkoneuvostolle Kirkkohallituksen kokoamat
tilastot vuosilta 2009–2013.
---------------------------------Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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79 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.
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 4.5.2015

Päivi Vigg

Annikka Viitaniemi

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.4.2015–22.5.2015.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
5.5.2015 – 22.5.2015.
Salossa 25.5.2015
Marjut Eriksson

