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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 2/2016

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 17.2.2016 klo 18–18.55
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

15 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
16 §
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.

17 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Päivi Vigg ja
Annikka Viitaniemi.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 19.2.2016 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 22.2.–9.3.2016 klo 9–13.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Päivi Vigg ja Annikka
Viitaniemi.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 19.2.2016 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 22.2.2016 – 9.3.2016 klo 9–13.

18 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

19 §
Vuoden 2015 investointien toteutumat
LIITE 1; Vuoden 2015 investointien toteutumat
Tilintarkastaja Pertti Keskinen kiinnitti tarkastuksessaan huomiota
investointien toteutumien ja siirtyvien investointien käsittelyyn
luottamuselimissä. Investointien toteutumat on käsitelty vasta lopullisen
tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Koska kuitenkin investointien
sitovuustaso on yli 50.000 euron hankkeissa valtuustotaso, on syytä
ennen tilinpäätöksen käsittelyä vahvistaa toteutuneet investoinnit.
Vuoden 2015 suunnitelluista 2.110.000 euron investoinneista toteutui
1.927.170 euroa. Vuoden 2016 hyväksyttyyn investointisuunnitelmaan
on siirtynyt 7 hanketta (yht. 98.000 eur) ja suunnitelmavuodelle 2018
yksi hanke (40.000 eur). Kahdesta hankkeesta on tältä erää luovuttu
kokonaan, kustannukset 22.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuustolle esitettäväksi vuoden 2015
toteutuneet investoinnit.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

20 §
Salon seurakunnan leirikeskusten käyttö talviaikana
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.2.2016 § 9
Salon seurakunnalla on käytössä viisi varsinaista leirikeskusta ja neljä muuta
leiriytymispaikkaa. (karttaliite 3) Osa näistä seurakunnan leirikeskuksista ei ole
rakennettu ympärivuotuiseen käyttöön. Energiakulutuksen ja rakenteiden toimivuuden
kannalta näitä tiloja ei tule käyttää talviaikana.
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Kiinteistöpäällikön esitys:
Naarilan leirikeskus pidetään ympärivuotisessa käytössä ja tarvittaessa myös KesäAngelaa voidaan käyttää. Muut leirikeskukset pidetään suljettuina joulukuun alusta
seuraavaan maaliskuun loppuun. Juvankosken leirikeskus pidetään suljettuna
tammikuun alusta helmikuun loppuun.
Kiinteistöpäällikön muutettu esitys:
Asia siirretään kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Naarilan leirikeskus pidetään edelleen
ympärivuotisessa käytössä ja tarpeen mukaan myös Kesä-Angelaa
voidaan käyttää. Juvankosken leirikeskus pidetään suljettuna tammikuun
alusta helmikuun loppuun. Lammenjärven ja Perniön leirikeskukset
pidetään suljettuina joulukuun alusta seuraavan maaliskuun loppuun.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

21 §
Kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkausluvat
Seurakunta palkkaa vuosittain kausityöntekijöitä ja koululaisia
hautausmaille ja kesätyöntekijöitä leirikeskuksiin ja nuorisotyön leireille.
Voimassa olevan määräyksen mukaan yli kahden viikon palkkaukset
vaativat kirkkoneuvoston luvan.
Työmuodot ovat pyytäneet lupaa palkata kausi- ja kesätyöntekijöitä
seuraavasti:
Nuorisotyö
Kaksi nuorisotyön harjoittelijaa siten, että toinen työskentelee ajalla
1.5.–30.6.2016 ja toinen 1.5.–31.7.2016. Harjoittelijoita tarvitaan lähinnä
varhaisnuorten leireillä. Lisäksi selvitellään yhden lastenohjaajan
työllistämistä leirillä lomauttamisen sijaan.
Keittiötoimi
Lähiesimiehenä toimiva emäntä on selvittänyt kesän keittiöapulaisten
tarpeen leirikeskuksiin varattujen leirien perusteella. Keittiötoimi
tarvitsee kesä-, heinä- ja elokuuksi yhteensä 8 työntekijää eripituisiksi
jaksoiksi leirikeskusten varausten mukaisesti. Lyhimmät työsuhteet ovat
noin kuukauden mittaisia (Lammenjärvi, Juvankoski ja Kesä-Angela),
joihin tarvitaan yhteensä 4 työntekijää. Naarilaan tarvitaan 2 henkilöä
vajaaksi kahdeksi kuukaudeksi ja kaksi henkilöä kolmeksi kuukaudeksi.
Kokonaisuudessa on jonkin verran vähennystä edellisvuoteen verrattuna.
Hautaustoimi
Seurakuntapuutarhuri on ilmoittanut, että kausityöntekijöiden tarve on
38 työntekijää, jotka on tarkoitus palkata ajalle 18.4.–28.10.2016.
Lisäksi hautausmaille on tarpeen palkata 27 koululaista 8 viikon
jaksoissa alkaen 6.6.2016. Vahvuudet ovat edellisvuoden mukaiset.
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Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheiset rekrytoinnit ja antaa ao.
viranhaltijoille luvan palkata kesän työntekijät yllä olevan mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

22 §
Henkilöstöasia (palkallinen virkavapaus TYK-kuntoutusta varten)
23 §
Muut asiat
24 §
Ilmoitusasiat

Muita asioita ei ollut.

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Kirkkoneuvoston edustajat antoivat selvityksensä johtokunnissa ja
alueneuvostoissa käsitellyistä asioista.

25 §
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

Timo Hukka
pöytäkirjanpitäjä § 22

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 19.2.2016
Päivi Vigg

Annikka Viitaniemi

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10.2.–9.3.2016.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
22.2.2016 – 9.3.2016.
Salossa 10.3.2016
Marjut Eriksson

