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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 9/2015

Kirkkoneuvosto

Aika:

Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00–18.55

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.

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

X

153 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

154 §
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.

155 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Riitta Helenius ja
Marika Hietanen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 23.10.2015 klo 15.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 26.10.2015 – 13.11.2015 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Riitta Helenius ja Marika
Hietanen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 23.10.2015 klo 15.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 26.10.2015 – 13.11.2015 klo 9–15.

156 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

157 §
Evankelisen lähetysyhdistyksen nimikkokohde
Liite 1, Sopimus
Lähetystyön johtokunta 7.10.2015 § 8
Evankelisen lähetysyhdistyksen nimikkolähetti Raili Mäkitalo on jäänyt eläkkeelle
huhtikuussa 2015. Hänen sopimussummansa on ollut 2000 €. Vapaaehtoiskannatusta
Mäkitalon työlle oli 5029 € vuonna 2014. Koska ELY ja sen paikallinen ystäväpiiri on
Salon seurakunnalle merkittävä yhteistyökumppani (säännöllistä yhteistyötä Siionin
kanteleen lauluseurojen, vuosittaisen lähetyspyhän ja kesällä 2015 Halikon valtakunnallisten kesäjuhlien puitteissa), on syytä jatkossakin tukea ELY:n lähetystyötä uudella
nimikkosopimuksella. On mahdollista tukea ELY:n kautta jatkossakin Vienan Kemin
seurakuntaa, jossa työskentelee nyt kansallinen pappi ja joka edelleen tarvitsee
taloudellista ja esirukoustukea.
Johtavan viranhaltijan esitys: Evankelisen lähetysyhdistyksen uudeksi nimikkokohteeksi otetaan Vienan Kemin seurakuntatyö.
Päätös: Hyväksyttiin. Johtokunnan päätöksellä Vienan Kemin seurakuntatyö on
Suomusjärven alueen nimikkokohde.
Päätösehdotus kirkkoneuvostoa varten: Evankelisen lähetysyhdistyksen kanssa tehdään
sopimus Vienan Kemin seurakuntatyön tukemisesta. Sopimussumma on 2000 euroa.
Salon seurakunnan nimikkokohteen puolestaan rukoillaan ja kootaan varoja erityisesti
Salo-Uskelan ja Suomusjärven alueella.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää solmia nimikkokohdesopimuksen Evankelisen
lähetysyhdistyksen kanssa Vienan Kemin seurakuntatyön tukemisesta.
Sopimussumma on 2.000 euroa vuodessa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja lähetystyön
pastorin Tarja Laurilan allekirjoittamaan nimikkokohdesopimuksen.
----------------------------------
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Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Matti Lähdekorpi ilmoitti
esteellisyydestään § 157 käsittelyssä ja poistui kokoushuoneesta § 157
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
---------------------------------Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

158 §
Lapsityön johtokunnan täyttölupa-anomus kahden lastenohjaajan palkkaamiseksi
ajalle 4.1.–31.5.2016
–––––
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää lapsityön johtokunnalle täyttöluvan
kahden lastenohjaajan palkkaamiseksi ajalle 4.1.–31.5.2016.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

159 §
Seurakunnan taloustilasto vuodelta 2014
Liite 2, Taloustilasto
Liitteessä on Salon seurakunnan taloustilaston toteutumaluvut vuodelta
2014. Seurakunnan tilinpäätöksen lukuja on tilastossa verrattu suurten
seurakuntien vertailuryhmään no 15 sekä kaikkien seurakuntien
jäsenmäärän perusteella laskettuihin koko kirkon lukuihin. (Ryhmään 15
kuuluvat seurakunnat on lueteltu liitteen 2 viimeisellä sivulla.)
Keskeisiä lukuja tilastosta:
Koko kirkko

Ryhmä 15 Salon srk.

Tuloveroprosentti

1,37

1,26

1,40

Kirkollisvero €/jäsen

222

215

192

Yhteisövero €/jäsen

29

30

23

Investoinnit eur/jäsen

29

28

31

Kuluvertailu/jäsen
Hallinto eur/jäsen

37

34

23

Seurakunn. työ €/jäsen 117

116

122

Hautaustoimi €/jäsen

15

12

27

Kiinteistötoimi €/jäsen 43

42

55

Toimintakulut €/jäsen

204

227

212

Tilaston osoittamat luvut näyttävät yleisellä tasolla toteutuman.
Yksittäisten tehtäväalueiden kohdalla olevien lukujen perusteella ei
voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska eri seurakuntien
sisällä toiminta on hyvin moninaista ja eri tavalla organisoitu.
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Talousjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

160 §
Virkojen lakkauttaminen tuotannollisin ja taloudellisin perustein
Kirkkoneuvosto 30.9.2015 § 147
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. 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.

Kirkkovaltuusto 14.10.2015 § 79
Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka kuluessa valtuutettu Simo Vesa
teki esityksen asian palauttamiseksi uudelleen valmisteluun. Hänen
esitystään kannatti valtuutettu Timo Tammi.
Koska asiasta oli tehty kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava
vastaesitys, jota oli kannatettu, suoritettiin äänestys.
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Kirkkoneuvoston esitystä kannatti 27 valtuutettua ja vastaesitystä 6
valtuutettua. Yksilöity äänestystulos liitteenä 3.
-------------------------------Päätös: Kirkkovaltuusto päätti äänin 27–6 hyväksyä kirkkoneuvoston
esityksen, jonka mukaan
- 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.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto toimeenpanee kirkkovaltuuston päätöksen ja irtisanoo
kansainvälisyyskasvattajan, hautaustoimen päällikön ja osa-aikaisen
suntion, joiden virkasuhde lakkaa irtisanomisajan jälkeen 30.4.2016,
sekä yhden kanttorin, jonka virkasuhde lakkaa 30.6.2016.
Irtisanomiset hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Organisaatiouudistuksen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen johdosta
kirkkoneuvosto päätti, että hautaustoimen päällikkö vapautetaan
viranhoitoon liittyvistä työvelvoitteista irtisanomisajan loppuun asti.

161 §
Viraston ja tukipalvelujen organisaation uudistaminen
Liite 3, Viraston ja tukipalvelutoimintojen organisaatiokaavio
Viranhaltijoiden määrän vähentyessä viraston, taloustoimiston, hautaasiaintoimiston ja kiinteistötoimiston tehtäviä on kartoitettu ja yhdessä
pyritty löytämään toimivia ratkaisuja tehtävien ja sijaisuuksien
hoitamiseksi. Varahenkilöjärjestelmän luominen ja laajentaminen
koskemaan kaikkia toimistoja varmistaa asiakaspalvelun.
Hautaustoimessa ovat kesällä 2015 aloittaneet uudet lähiesimiehet, jotka
toimivat alueidensa (5) esimiestehtävissä sekä vakinaisten että kausityöntekijöiden ja koululaisten lähiesimiehinä. Koska suurin osa näistä
työntekijöistä hoitaa sekä hautaustoimen että kiinteistötoimen tehtäviä,
on järkevintä yhdistää toimistojen lisäksi nämä työntekijät samaan
organisaatioon. Tähän suuntaan ovat ohjanneet myös seurakunnassa
toteutetut työilmapiirikyselyt, joissa on tuotu esille lähiesimiesjärjestelmän puuttuminen kiinteistö- ja hautaustoimessa.
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Tukipalveluja kehitetään jatkuvasti yhdessä seurakunnallisen toiminnan
kanssa, jotta toiminnalliset ja taloudelliset resurssit voidaan hyödyntää
parhaiten.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen viraston ja
tukipalvelutoimistojen organisaation.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

162 §
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

163 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
-

Kirkkoneuvoston edustajat kiinteistö- ja hautaustoimen, nuorisotyön,
diakoniatyön ja lapsityön johtokunnissa sekä perheneuvonnan
neuvottelukunnassa antoivat selvityksen kokouksissa käsitellyistä
asioista.

164 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.
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 23.10.2015

Riitta Helenius

Marika Hietanen
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Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.10.–13.11.2015.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
26.10.2015 – 13.11.2015.
Salossa 16.11.2015
Marjut Eriksson

