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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 4/2016

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 27.4.2016 klo 18:00– 18:35
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.
Ahola Marika, toimistop.

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
X

Läsnä

X

44 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
45 §
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.

46 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Marika Hietanen ja
Juha Laurila.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 29.4.2016 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 2.5.–19.5.2016 klo 9–13.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marika Hietanen ja Juha
Laurila.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 29.4.2016 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 2.5.-19.5.2016 klo 9-13.

47 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa otetaan
esille lastenohjaajan ja kahden lastenohjaajaharjoittelijan tehtävien
täyttöluvat, määräaikaisen perheneuvojan työajan muutos ja Muurlan
opistossa oleva seurakunnan omaisuus.

48 §
Henkilöstöasia (eron myöntäminen eläkkeelle siirtymistä varten)
49 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2015 tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen kirkkovaltuustolle annettavaksi
LIITE 2, Tilintarkastuskertomus 2015
Kirkkoneuvosto on 30.3.2016 kokouksessaan allekirjoittanut tasekirjan
vuodelta 2015 ja antanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkistettavaksi.
Tilintarkastuksen lopputarkastus on suoritettu 14.4.2016.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden ylijäämä 805.355,21 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2015 ylijäämä 25.350,15 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
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Päätös:
50 §
Muut asiat

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lastenohjaajan ja kahden lastenohjaajaharjoittelijan tehtävien täyttölupa
Ensi syksyn päiväkerhoilmoittautumisten perusteella lapsityönohjaaja
esittää palkattavaksi kaksi lastenohjaajaharjoittelijaa ajalle 1.8.2016–
31.5.2017. Kummankin viikkotuntimäärä olisi n. 28 tuntia ja he
työskentelisivät pääasiassa Halikon, Perttelin ja Salo-Uskelan alueilla.
Yhden lastenohjaajan jäädessä eläkkeelle tulisi Muurlan ja Kiskon
alueille yhteisesti palkata yksi lastenohjaaja määräaikaisena 1.8.2016–
31.5.2017 viikkotuntimäärän ollessa n. 36 tuntia. Lapsityön johtokunnan
on tarkoitus kokouksessaan 14.6. tehdä palkkauspäätökset, mikäli
kirkkoneuvosto luvat myöntää.
Kirkkoneuvosto myönsi täyttöluvat lastenohjaajan määräaikaiseen
tehtävään ajalle 1.8.2016–31.5.2017 sekä kahden lastenohjaajan
harjoittelijan tehtävään ajalle 1.8.2016–31.5.2017.
Henkilöstöasia (määräaikaisen perheneuvojan työajan muutos)
Muurlan opistossa oleva seurakunnan omaisuus
Simo Vesa kertoi, että Muurlan opistossa on seurakunnan tavaraa mm.
alttarimaalaus ja urut. Muurlan opisto tarvitsee tilat omaan käyttöönsä,
jossa tavarat sijaitsevat. Kirkkoherra kertoi, että on keskustellut Martti
Santakarin kanssa tavaroista.

Päätös:

51 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen laaditaan suunnitelma
tavaroiden sijoittamisesta ja käytöstä.

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi Turun hallinto-oikeuden välipäätös
nro 16/0091/1 ja 16/0092/1 koskien NN:n valitusta virkojen
lakkauttamisesta ja irtisanomisesta. Vastaselityksessä hän on vaatinut,
että hallinto-oikeus kieltää päätöksien täytäntöönpanon. Hallinto-oikeus
on hylännyt molemmat vaatimukset ja antaa valitukseen myöhemmin
erikseen päätöksen. Kirkkoneuvosto ilmoittaa päätöksestä kirkkolain 24
luvun 13 §:n 1 momentin mukaisesti.
Seurakunnan käytöstä poistetun irtaimiston huutokauppa pidetään
Helisnummen varastolla la 21.5.2016.
Jouko Siivo kertoi kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnassa käsitellyistä
kiinteistöjen myynneistä. Kirkkoneuvosto esitti toiveen päästä
tutustumiskierrokselle leirikeskuksiin.

52 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:35.
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Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marika Ahola
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 29.4.2016

Marika Hietanen

Juha Laurila

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.4.-19.5.2016.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
2.5.–19.5.2016.
Salossa 20.5.2016

Marika Ahola

