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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 8/2015

Kirkkoneuvosto

Aika:

Keskiviikko 30.9.2015 klo 18.00–20.45

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

132 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi SEB:n
sijoitusjohtaja Pekka Mikkosen ja KPMG:n tilintarkastaja Pertti
Keskisen.

133 §
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.
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134 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Annikka Viitaniemi
ja Jouko Siivo.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 2.10.2015 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.10.2015 – 21.10.2015 klo 9–15.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Annikka Viitaniemi ja
Jouko Siivo.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 2.10.2015 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 5.10.2015 – 21.10.2015 klo 9–15.
--------------------------------------------SEB:n sijoitusjohtaja Pekka Mikkonen esitteli seurakunnan sijoitussalkun tilanteen ja
kertoi yleisestä rahamarkkinatilanteesta.
Pekka Mikkonen ja tilintarkastaja Keskinen poistuivat kokouksesta esityksen jälkeen.
-----------------------------------------------

135 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksellä, että Marika Hietanen
kysyy työelämän tukipalvelujen esitteestä pykälässä Muut asiat.
Kirkkoherra ilmoitti pykälän Ilmoitusasiat kohdalla antavansa tiedoksi
papiston vuosilomalistan ja tuomiokapitulin myöntämän sivutoimiluvan.

136 §
Salon seurakunnan ja seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitukset rahoitusarvopapereihin
31.8.2015.
LIITE 1, Varainhoitajien raportit
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen varainhoitajien raportit.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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137 §
Perheneuvonnan talousarvion tarkistaminen
Vuoden 2015 talousarviossa perheneuvonnan asiantuntijapalveluksiin on
kirjausvirheenä epähuomiossa varattu 8.000 euroa 32.000 euron sijaan.
Asiantuntijapalvelut koostuvat ulkopuolisilta ostetuista yksilö- ja
ryhmäpalveluista, joiden tarve on suuri johtuen vakinaisen ja
määräaikaisen henkilöstön osa-aikaisuudesta.
Talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostolla on tehtäväaluetaso ja
kirkkovaltuustolla koko seurakunnan tuloslaskelma, jonka ei arvioida
ylittyvän tällä lisämäärärahalla.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä perheneuvonnan 25.000 euron
lisätalousarvion.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

138 §
Selanderin testamenttivarojen käyttö Suomusjärven kirkon äänentoistoon
Suomusjärven alueneuvosto on esittänyt Selanderin testamenttivaroista
hankittavaksi äänentoistolaitteet Suomusjärven kirkkoon. Alueneuvosto
esittää myös kirkon valaistuksen parantamista ja lukupulpetin hankintaa.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan testamenttivarat on tuloutettu
saantivuonna seurakunnan tuloslaskelmaan, mutta lahjoitusvarat voidaan
käyttää myöhemmin talousarvion sitovuustason estämättä.
Johtava kanttori on pyytänyt tarjouksen Karelia Sales Oy:ltä, joka on
tehnyt Uskelan kirkon äänentoiston viime vuonna. Tarjouksessa
laitteiden osuudeksi muodostuu 12.000 euroa ja työn osuudeksi on
arvioitu 5.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää käyttää Selanderin testamenttivaroista enintään
20.000 euroa Suomusjärven kirkon äänentoistoon Karelia Sales Oy:n
tarjouksen mukaan. Muut hankinnat budjetoidaan vuoden 2016
talousarvioon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

139 §
Työterveyshuollon palvelujen tuottaja vuosina 2016–2019
Yhteistyötoimikunta on 27.5.2015 päättänyt, että seurakunnan
työterveyshuolto kilpailutetaan. Talousjohtaja on laatinut
tarjouspyynnön seurakunnan tarpeiden pohjalta ja pyytänyt tarjoukset
kaikilta Salossa toimivilta lääkäriasemilta.
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Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Sallab, Mehiläinen,
Terveystalo ja Salon kaupungin työterveyshuolto. Lääkäriasema NEO ei
jättänyt tarjousta.
Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 17.9.2015 käsitellyt tarjoukset ja
niistä tehdyt hinta- ja laatuvertailut. Tarjouspyynnön mukaan
kokonaisedullisuutta mitattaessa hinnan osuus on painotuksessa 50 % ja
laadun 50 %. Tarkempi selvitys annetaan kokouksessa, koska tarjoukset
sisältävät luottamuksellisia tietoja.
Yhteistyötoimikunta päätyy esittämään kirkkoneuvostolle pisteytyksessä
parhaimmat yhteispisteet saanutta Terveystalo Oy:tä seurakunnan
työterveyshuoltopalvelujen tuottajaksi ajalla 1.1.2016–31.12.2019.
Kirkkoherran
ja talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää valita seurakunnan työterveyshuoltopalvelujen
tuottajaksi ajalla 1.1.2016–31.12.2019 Terveystalo Oy:n ja samalla
irtisanoo nykyisen Salon kaupungin työterveyshuollon kanssa solmitun
sopimuksen päättyväksi 31.12.2015.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

140 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden talvilomat.
LIITE 2, Talvilomat 2015–2016
Ajalla 1.10.2015–30.4.2016 pidettävät vuosilomat tuodaan
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
talvilomat oheisen liitteen mukaan.
Kirkkoherralle, talousjohtajalle ja muille johtaville viranhaltijoille
annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa seurakunnan työntekijöiden
loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin toiminnan kannalta osoittautuu
tarpeelliseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

141 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 12 vuokrasopimuksen uusiminen

LIITE 3, 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 §
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Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
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.

142 §
Henkilöstöasia (opintovapaa-anomus ja sijaisen palkkaaminen)

143–145 §
Henkilöstöasia (kolmen työntekijän irtisanoutumiset eläkkeelle siirtymisen vuoksi)

146 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2016, kirkkoneuvoston esitys
kirkkovaltuustolle
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.
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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.

147 §
Virkojen lakkauttaminen tuotannollisin ja taloudellisin perustein
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.
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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.

148 §
Diakoni Laura Masihin siirtäminen toiseen diakonian virkaan
–––
Kirkkoherran esitys:

Laura Masih siirretään Virpi Lasorlalta vapautuvaan Salon seurakunnan
diakoniavirkaan. Siirto tapahtuu KL 6 luvun § 11 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

149 §
Uuden varajäsenen nimittäminen Muurlan alueneuvostoon
Liite 8, Kaisa Laakkosen eroilmoitus
Muurlan alueneuvoston varajäsen Kaisa Laakkonen on ilmoittanut
erostaan.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Kaisa Laakkosen eron.
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Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Kaisa Laakkosen tilalle
Muurlan alueneuvostoon.
Päätös:
150 §
Muut asiat

151 §
Ilmoitusasiat

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Marika Hietanen tiedusteli seurakunnan laatimasta Työelämän
tukipalvelut -esitteestä. Kirkkoherra selvitti esitteen tarkoitusta.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 26.8.2015
päättänyt merkitä tiedokseen saamansa riittävän selvityksen
piispantarkastuksen pöytäkirjaan liittyen.
Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) johtokunta on kokouksessaan 11.6.2015
perustanut käyttäjäryhmän 2016 ja nimennyt sen yhdeksi jäseneksi Salon
seurakunnan toimistopäällikkö Marika Aholan. Ahola edustaa ryhmässä
suurta seurakuntaa.
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Päivi Vigg kertoi sairaalasielunhoidon neuvottelukunnan
kokouksesta.
Papiston vuosilomalista esiteltiin.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Kaarlo
Launoselle sivutoimiluvan ajalle 16.9.2015–15.9.2016.
Kirkkoherra esitteli tämän vuoden tilastoja seurakunnan jäsenmäärän
kehityksestä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

152 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Juha Laurila
pöytäkirjanpitäjä § 141
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Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 2.10.2015

Annikka Viitaniemi

Jouko Siivo

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.9.–21.10.2015.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
5.10.2015 – 21.10.2015.
Salossa 22.10.2015

Marjut Eriksson

