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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 10/2016

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 30.11.2016 klo 18–20.40
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

Lähetyssihteeri Henna Seppälä oli paikalla §§ 126–130 ajan ja poistui kokouksesta klo 18.30.

126 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

127 §
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.

128 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Jorma Peltonen ja
Simo Vesa.
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Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 2.12.2016 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 5.12.–22.12.2016 klo 9–13.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jorma Peltonen ja Päivi
Vigg.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 2.12.2016 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 5.12.–22.12.2016 klo 9–13.

129 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

130 §
Valtuustoaloite seurakunnan liittymisestä Reilun kaupan seurakunnaksi
Kirkkovaltuusto 28.9.2016 § 37
Eija Panttila esitti valtuustoaloitteen Salon seurakunnan hakeutumisesta
Reilun kaupan seurakunnaksi.
Kirkkoneuvosto 16.11.2016 § 119
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee valtuustoaloitteen.
Päätös: Puheenjohtaja pyytää lähetyssihteeri Henna Seppälää
selvittämään seurakunnan mahdollisuuksia hakeutua Reilun kaupan
seurakunnaksi ja sen kustannusvaikutuksia. Seppälä kutsutaan
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään asia.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää asiasta lähetyssihteerin alustuksen perusteella.
--------------------------Lähetyssihteeri Henna Seppälä esitteli Reilun Kaupan periaatteita.
Hän poistui esityksensä jälkeen kokouksesta klo 18.30 ennen
päätöksentekoa.
---------------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa.
Talousjohtaja selvittää kustannusvaikutuksia ja kirkkoneuvosto maistaa
kokouksessa Reilun kaupan kahvia.
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131 §
Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2017
Liite 1, Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma
Liite 2, Koulutussuunnitelma vuodelle 2017
Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa kirkkoneuvoston
hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan. Kehittämissuunnitelman
päivitys käsitellään yhteistyötoimikunnassa 24.11.2016. Eri henkilöstöryhmien koulutustarpeet vuodelle 2017 on kerätty koulutussuunnitelmaan, joka on kehittämissuunnitelman yksityiskohtainen liite. Osa
koulutuksista on alkanut vuonna 2016 ja jatkuu vielä seuraavana vuonna.
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksessa
määritellään kehittämisellä tarkoitettavan työntekijöille tarjottavaa
suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja
työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia
osaamistarpeita.
Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun kannalta on tärkeää, että seurakunnalla on yhdenmukainen linja eri koulutusten kustannusten
korvausperiaatteiden osalta.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää Salon seurakunnan henkilöstön koulutuksiin
osallistumisesta koulutussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai
erikseen tehtävien anomusten perusteella. Koulutussuunnitelman ja
määrärahojen puitteissa kirkkoherra ja talousjohtaja päättävät yksityiskohtaisemmasta koulutussuunnitelman käytännön toteuttamisesta.
Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy henkilön koulutukseen osallistumisen,
määräytyvät korvaukset kirkkoneuvoston 25.11.2015 § 175 päätöksen
mukaisesti ellei kirkkoneuvosto erikseen päätä niistä poikkeavista
korvausperusteista.
----------------------------------------Simo Vesa teki kannatetun esityksen koulutusmäärärahojen leikkaamisesta siten, että määräraha on 0,5 % henkilöstökuluista. Keskustelun
jälkeen Jouko Siivo teki kannatetun esityksen, jonka mukaan koulutusmääräraha on 0,75 % henkilöstökuluista. Simo Vesan esityksen puolesta
äänesti kolme: Simo Vesa, Riitta Helenius ja Marika Hietanen. Jouko
Siivon esityksen puolesta äänesti seitsemän: Jouko Siivo, Juha Laurila,
Päivi Vigg, Annikka Viitaniemi, Jorma Peltonen, Ari-Pekka Luoma ja
Iiris Määttänen.
-----------------------------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen perusteella, että koulutusmäärärahan
kokonaismääräksi määritellään 0,75 % henkilöstökuluista eli 47.473
euroa. Näistä perheasiain neuvottelukeskuksen talousarviossa oleva
määräraha pakollisiin, pätevöitymiskoulutuksiin jää voimaan. Muut
koulutusmäärärahat 37.973 euroa esitetään varattavaksi talousarvioon
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kohtaan Muu yleishallinto, josta niitä voidaan käyttää ensisijaisesti jo
aikaisemmin vuonna 2016 alkaneiden koulutusten loppuunsaattamiseksi.

132 §
Henkilöstöasia (anomus osittaisesta virkavapaudesta)
133 §
Henkilöstöasia (oppisopimus)
134 §
Henkilöstöasia (anomus vuorotteluvapaasta)

135 §
Kirkkoherranviraston määräaikaisten toimistosihteerien palkkaaminen
Kirkonkirjojen digitointi on edennyt vaiheeseen, jossa digitoitu aineisto
on tarkistettava vuoden 2017 loppuun mennessä.
Salon seurakunnan tarkistustyö on vielä kesken, eikä sitä pystytä
nykyisin henkilöstöresurssein tekemään vaaditussa ajassa.
Lisäksi sukuselvitykset ruuhkautuvat ajoittain.
Kirkkoherranviraston toimistonhoitaja pitää kertyneet säästövapaansa (3
kk) keväällä 2017. Lisäksi tarvitaan vuosilomien ajaksi henkilökuntaa
purkamaan sukuselvitysruuhkaa. Sukututkimukset on ulkoistettu.
Talousarvioesitykseen on varattu määräraha määräaikaisten
toimistosihteerien palkkaukseen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle valtuudet palkata kirkkoherranvirastoon määräaikaisia toimistosihteereitä digitoidun aineiston
tarkistuksiin ja sukuselvitysruuhkan purkamiseen vuoden 2017
talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

136 §
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019 ja talousarvio vuodelle 2017
Liite 5, Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017–
2019 ja talousarvio vuodelle 2017.
Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisenä
laskelmana seurakunnan vuoden 2017 talousarvion yhteydessä.
Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,4 mukaan.
Kaikkien seurakuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2015 oli
1,37 %.
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Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2017 kirkollisverotuloja
8,2 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen maksun seurakunnille korvanneen
valtionosuuden määräksi on arvioitu vuoden 2016 vastaava summa.
Valtionosuus vahvistetaan vuosittain kunnan asukasmäärän perusteella.
Verotulopohjan vähentyessä seurakunnan saamien kirkollisverotulojen
arvioidaan jatkavan laskuaan edelleen ensi vuonna.
Helmikuun 2017 alussa voimaan tuleva kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2017 toteuttaa työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaa
kilpailukykysopimusta. Sopimusratkaisun pääkohdat ovat työajan
pidentäminen 24 tunnilla vuodessa, lomarahojen vähentäminen 30 %:lla
vuosina 2017–2019, paikallisen sopimisen edistäminen ja palkkahinnoittelun nollaratkaisu.
Investointeihin on vuonna 2017 budjetoitu yhteensä 636.000 euroa.
Suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat Naarilan leirikeskuksen liittäminen
Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskuntaan, Halikon Pikkupappilan katon korjaus ja ulkoseinien maalaus sekä Perniön kirkon katon
etelälappeen korjaus ja tervaus. Näihin kuhunkin kohteeseen on varattu
70.000 euroa. Kiikalan huoltokatoksen rakentamiseen on varattu 60.000
euroa, hautaustoimen koneiden vaihtohankintoihin yhteensä 50.000
euroa ja Salon kirkon urkuhankintaan 70.000 euroa.
Investointihankkeiden lisäksi seurakunta käyttää noin 350.000 euroa
alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon. Tällä
pyritään varmistamaan seurakunnan tilojen säilyminen tulevaisuudessakin toimintakuntoisina.
Talousarvio on yhteensä 1,07 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuosikate
185 654,61 euroa ylijäämäinen.
Kirkkoneuvoston 25.5.2016 antaman budjettiraamin keskeiset kohdat
ovat:
1) Seurakunnan toimintakulut (ml. henkilöstömenot) suhteutetaan
saataviin verotuloihin.
2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa johtokunnat ja alueet
neuvottelevat yhteisesti resurssien kohdentamisesta.
3) Vain välttämättömät investointihankkeet mm. kirkkojen peruskorjausten osalta otetaan talousarvioon. Hallitusti huomiseen
-suuntaviivat ohjaavat seurakunnan toimintaa vuosina 2016–2018.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti uuden tasapainotussuunnitelman
laadinnasta.
Johtokunnat ovat käsitelleet yhdessä valmistellun talousarvion. Johtokuntien käsittelyssä viranhaltijoiden esitykset eivät ole muuttuneet.
Talousjohtajan valmistelema talousarvio pohjautuu johtokuntien
esityksiin.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Salon seurakunnan
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Päätös:

toiminta- ja taloussuunnitelman 2017–2019 ja talousarvion vuodelle
2017 ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
---------------------------------Pykälässä 131 päätetty koulutusmäärärahojen leikkaus huomioidaan
talousarviossa tehdyn päätöksen mukaisesti.
----------------------------------Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi koulutusmäärärahojen osalta korjatun Salon
seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2017–2019 ja talousarvion
vuodelle 2017.

137 §
Tasapainotussuunnitelman laadinta
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.5.2016 päättänyt laatia uuden
tasapainotussuunnitelman seurakunnan talouden tasapainottamiseksi.
Henkilöstökulut ovat seurakunnan taloudessa suurin menoerä, joten
toiminnan suunnittelu ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma olisi
tarpeellista laatia tasapainotussuunnitelman pohjaksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että työalat valmistelevat vuosia 2017–2020
koskevan henkilöstösuunnitelman toiminnan sopeuttamisen ja
seurakuntalaisten nykytarpeiden pohjalta. Henkilöstösuunnitelmat
laaditaan vuoden 2017 maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen
kirkkoneuvosto päättää jatkotoimista.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kirkkoherra ja
talousjohtaja ohjeistavat työaloja henkilöstösuunnitelman laatimisessa.

138 §
Saatavien kirjaaminen luottotappioksi vuoden 2016 kirjanpitoon
Liite 6, Luottotappiot 2016
Liitteenä on lista vuoden 2016 luottotappioista. Lista sisältää
kansalaisten henkilökohtaisia tietoja, joten se ei ole julkinen.
Talousjohtaja antaa tarvittaessa kokouksessa lisäselvityksiä
liitteessä olevien saatavien perinnästä.
Talousjohtajan esitys:

Talousjohtaja ehdottaa, että liitteen mukaiset saatavat yhteensä
3.598,48 euroa kirjataan luottotappioksi vuoden 2016 kirjanpitoon.
Yli 200 euron saatavien osalta perintää jatketaan, mikäli ei ole tiedossa
asiakkaan varattomuus.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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139 §
Hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely
Liite 7, Ilmoitus haudalle
Liite 8, Kuulutus lehteen
Liite 9, Ilmoitus hautausmaan ilmoitustaululle
Liite 10, Luettelo hoitamattomista haudoista
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 13.5.2015 § 32
Hautaustoimi aloittaa hoitamattomien hautojen katselmukset ja kuulutusmenettelyn
Halikon alueelta toimintasuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on jatkossa kartoittaa
hoitamattomat haudat alueittain kerran kymmenessä vuodessa. Ainaishaudat
palautuvat seurakunnalle takaisin vain hoitamattomuuden takia. Edellisen kerran
hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely on suoritettu Halikon hautausmailla
vuosina 2001-2002. Alustavan vuosittaisen seurannan mukaan hoitamattomia hautoja
on Halikon alueella tällä hetkellä vajaa 500.
Asiassa toimivaltainen elin on kirkkolain mukaan kirkkoneuvosto. Katselmuksen
suorittavat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan hautausmaiden katselmuksiin
valitsemat tarkastajat, johtokunnan puheenjohtaja Kari Niinistö, jäsen Hanna YliLiipola ja viran puolesta hautaustoimen päällikkö Anja Manni ja hautausmaanhoitaja
Arto Lehtovirta. Kirkkoneuvosto ja Halikon alueneuvosto voivat harkintansa mukaan
nimetä edustajansa katselmuksiin.
Katselmus on kaksivaiheinen. I vaiheessa hautaoikeuden haltijalle/omaisille annetaan
vuosi aikaa kunnostaa hauta. Mikäli hauta edelleen on vuoden kuluttua hoitamaton, se
palautuu seurakunnan hallintaan kirkkolain säännösten mukaisesti. Katselmuksissa
hoitamattomat haudat kuvataan ja II vaiheen kuulutuksessa omaisille annetaan 6
kuukautta aikaa poistaa halutessaan hautamuistomerkki haudalta sekä palautuvat
hautapaikat merkitään luettelossa koodeilla:
M hautapaikka ja muistomerkki jäävät seurakunnan hallintaan (museoidaan), ei käytetä enää uudelleen (perusteltava)
U Hautamuistomerkki käytettävä uudelleen hautaa edelleen luovutettaessa (perusteltava)
H Hautamuistomerkin uudelleen käyttö on omaisten harkinnassa
E Hautamuistomerkkiä ei käytetä uudelleen (murskataan)
O Hautapaikka on kivetön.
Seurakunnalle palautuvien hautamuistomerkkien uusiokäytössä menetellään
Museoviraston suosituksien mukaisesti (Museovirasto, Hautamuistomerkkien hoito
(2003) ja Hautausmaiden inventointiopas (luonnosvaiheessa 2015), Kirkkohallituksessa
hautausmaa- asioista vastaava Harri Palo on toimittanut ne hautaustoimen päällikölle)
kuten jo vuonna 2002 meneteltiin.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy kuulutuksien ja kirjeen
tekstit sekä hyväksyy palautuvien hautamuistomerkkien käsittelyn esitetyn mukaisesti.
Johtokunta lähettää asian kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 27.5.2015 § 94
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy hoitamattomien hautojen
kuulutusmenettelyn kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen mukaisesti.
Katselmuksiin osallistuvat johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenen lisäksi
hautaustoimen päällikkö ja mahdollisuuksien mukaan kunkin alueen hautausmaasta
vastaava työntekijä, seurakuntapuutarhuri ja alueneuvoston edustaja. Lisäksi
kirkkoneuvosto nimeää tarvittaessa oman edustajansa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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Kirkkolain 17 luvun 5 §:n 3 momentissa mainitaan, että jos haudan hoito
on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös
on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi
julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun
11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Mainitussa momentissa sanotaan, että hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 §:n 4
momentissa tarkoitetusta päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus
on julkaistu lehdessä.
Halikon alueen hoitamattomat haudat on katselmoitu kesällä 2015,
minkä perusteella haudoille on laitettu ilmoitus hoitamattomuudesta.
Lisäksi Salon Seudun Sanomissa on julkaistu ilmoitus asiasta. Annetun
vuoden määräajan kuluessa osa hoitamattomia hautoja on joko annettu
seurakunnan hautainhoitorahaston hoidettavaksi tai omaiset ovat alkaneet hoitaa niitä. Uusi katselmus on pidetty elokuussa 2016. Sen perusteella 166 hautaa on edelleen Halikon alueen hautausmailla hoitamatta.
Näille haudoille on asetettu ilmoitus hautaoikeuden menetyksestä
hoitamattomuuden takia ja omaisille on annettu aikaa poistaa haudalta
muistomerkki.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että oheisen liitteen mukaisten hautojen
hautaoikeus on lakannut hoitamattomuuden takia ja haudat siirtyvät
takaisin seurakunnalle. Hautaoikeuden lakkaamisesta kuulutetaan
paikallislehdessä KL 17 luvun 5 § 4 momentin mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

140 §
Seurakunnan vuoden 2017 kolehtisuunnitelman vahvistaminen
Liite 11, Vuoden 2017 kolehtisuunnitelma
Salon seurakunnassa noudatetaan yhteistä kirkkoherran laatimaa ja
kirkkoneuvoston vahvistamaa kolehtisuunnitelmaa. Alueellisia
poikkeamia kolehtisuunnitelmaan tehdään yksittäistapauksissa sellaisina
sunnuntaipäivinä, jolloin vuorossa on vapaa kolehti. Näitä alueellisia
poikkeamia ei ole merkitty yhteiseen suunnitelmaan, vaan aikaisemmin
on hyväksytty ne kohteet, joihin poikkeuksellisia kolehteja voidaan
kerätä.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

141 §
Määräalan osto Kiikalan hautausmaan huoltopihaa varten
Liite 12, Kauppakirjaluonnos
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Liite 13, Karttaliite
Seurakunnan investointisuunnitelmassa on jo muutaman vuoden ajan
ollut varattuna määräraha lisämaan ostoon Kiikalan hautausmaan
huoltopihaa varten.
Syksyn 2016 aikana on neuvoteltu kyseisen pellon omistajien kanssa ja
päädytty noin 750 m2:n suuruinen määräalan kauppaan oheisen
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Seurakunnan vuoden 2017 investointisuunnitelmaan on esitetty
määrärahaa huoltokatoksen rakentamiseksi ostettavalle määräalalle.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kyseinen
lisämaan osto hyväksytään oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan kauppakirjan
Salon seurakunnan puolesta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle 750 m2
määräalan ostamista Kiikalan hautausmaan huoltopiha-alueeksi oheisen
kauppakirjaluonnoksen ja karttaliitteen mukaisesti.

142 §
Halikon alueneuvoston selvitys Angelniemen seurakuntatalon tilojen käytöstä
Liite 14, Halikon alueneuvoston tilankäyttöselvitys Angelniemeltä
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 19.4.2016
esittänyt kirkkoneuvostolle muun muassa, että Angelniemen seurakuntatalon käyttöasteen lisääminen selvitetään muiden paikallisten
toimijoiden kanssa ennen myyntiä. Halikon alueneuvostoa pyydetään
31.10.2016 mennessä selvittämään Angelniemen alueen toimijoiden
kanssa yhteistyön mahdollisuudet.
Halikon alueneuvosto on pyydetyn selvityksen tehnyt ja käsitellyt asiaa
kokouksessaan 8.11.2016.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyn selvityksen tiedokseen ja päättää
lähettää asian kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

143 §
Kirkkovaltuustossa vuoden 2017 alussa tehtävät lakimääräiset valinnat
Kirkkolain säännösten mukaan tulee kirkkovaltuuston vuoden 2017
alussa valita mm. kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvosto.
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Kirkkolain 10 luvun 2 §:ssä säädetään, että kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä
sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään vähintään 5 ja enintään 11
muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla henkilöillä
on henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto tekee
kirkkolain määräämät lakimääräiset valinnat vuoden 2017
ensimmäisessä kokouksessaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

145 §
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

146 §
Ilmoitusasiat

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

147 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.
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 2.12.2016

Jorma Peltonen

Päivi Vigg

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.11.-22.12.2016.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
5.12.–22.12.2016.
Salossa 23.12.2016
Marjut Eriksson

