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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 8/2016

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 5.10.2016 klo 18–19.40
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

95 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

96 §
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.

97 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Marika Hietanen ja
Juha Laurila.
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Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 7.10.2016 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 10.10. – 26.10.2016 klo 9–13.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marika Hietanen ja Juha
Laurila.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 7.10.2016 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 10.10.–26.10.2016 klo 9–13.

98 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimilisesti lisäyksellä, että kirkkoherra antaa tiedoksi
papiston lomat kohdassa Muut asiat ja Päivi Uusitalolle ja Päivi Viggille
annetaan puheenvuorot kohdassa Muut asiat.

99 §
Henkilöstöasia (opintovapaa-anomus)
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100 §
Lisämäärärahan tarve työterveyshuollon kustannuksiin
Työterveyshuolto kilpailutettiin vuoden 2015 aikana ja
työterveyshuollon toimija vaihtui vuoden 2016 alusta.
Vaihdon myötä saatiin ennaltaehkäisevän työterveyshuollon
toimenpiteet käyntiin vuosien tauon jälkeen, mutta talousarviossa ei
osattu arvioida kustannuksia riittäviksi.
Ennaltaehkäisevät työterveyshuollon toimet, johon kuuluvat mm.
työpaikkaselvitykset, työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset ja muut
selvitykset, ovat myös Kelalta saatavan korvauksen edellytys. Tällä
hetkellä korvauksen suuruus on 60 % kustannuksista. Kela maksaa
korvauksen hakemuksesta seuraavan vuoden aikana.
Vuonna 2016 työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat
muodostuneet siten, että varsinaisen sairaanhoidon kustannukset ovat
noin 40 % ja ennaltaehkäisevän hoidon kustannukset noin 60 %.
Sairaanhoidon kustannukset ovat aikaisempien vuosien tasolla (n. 50.000
euroa), joten lisämäärärahan tarve johtuu ennaltaehkäisevän
työterveyshuollon kustannuksista. Lisämäärärahatarve on noin 60.000
euroa.
Työterveyshuollon kustannukset kirjautuvat tehtäväalueelle talous- ja
henkilöstöhallinto, jonka toimintakate on kirkkoneuvoston sitovuustaso.
Kirkkovaltuuston sitovuustaso (tuloslaskelmataso) ei ylity.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 60.000 euron lisämäärärahan
työterveyshuollon kustannuksiin vuodelle 2016.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

101 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden talvilomat.
Liite 2, Talvilomat 2016–2017
Ajalla 1.10.2016–30.4.2017 pidettävät vuosilomat tuodaan
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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102 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2017, kirkkoneuvoston esitys
kirkkovaltuustolle
Salon seurakunnan veroprosentti korotettiin vuoden 2014 alusta
1,4 %:iin seurakunnan tasapainotussuunnitelman mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.5.2016 hyväksynyt vuodelle 2017
tavoitetuloslaskelman, jossa verotulot on arvioitu 1,4 %:n mukaan.
Kirkollisverotuloja on elokuun loppuun kertynyt n. 100.000 euroa
vähemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan mennessä.
Yhteisöverotuottoja/valtionosuuksia vastaavaan aikaan mennessä oli
kertynyt 200.000 euroa enemmän, mikä johtuu lähinnä ns. vanhojen
vuosien yhteisöverotuotoista. Jatkossa tuotto kertyy pääosin
valtionosuudesta. Verottajan ennakkotieto lopullisesta verotuksesta on
se, että marraskuun oikaisutilitys merkitsisi 0,7 milj. euron
takaisinmaksua. Verotulot budjetoitiin talousarvioon kuitenkin niin
varovaisesti, että lopullinen toteutuma tulee olemaan arvioitua suurempi.
Verotulot ja muut seurakunnan tulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan
maksuja (palkkoja, ostolaskuja ja avustuksia), joten maksuvalmiuden
turvaamiseksi on tänä vuonna nostettu sijoituksista jo 1 milj. euroa.
Todennäköisesti loppuvuonna joudutaan nostamaan vielä lisää.
Kirkkoneuvosto päätti toukokuun kokouksessaan, että uusi
tasapainotussuunnitelma valmistellaan loppuvuoden aikana.
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 2017 määrätään 1,4 %.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

103 §
Henkilöstöasia (lupa sijaisten palkkaamiseen suntion ja seurakuntamestarin virkavapauksien ajalle)
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104 §
Määrärahasiirto tehtäväalueelta Seurakuntatalot tehtäväalueelle Asuinhuoneistot ja -kiinteistöt
Vuoden 2016 talousarviota laadittaessa ovat kiinteistötyöntekijän
(talonmiehen) palkkauskustannukset osin jääneet jakamatta
tehtäväalueille. Koska kirkkoneuvoston talousarvion sitovuustaso on
tehtäväaluetaso, määrärahavarausten muutos pitää käsitellä
kirkkoneuvostossa. Toteutuneet kustannukset on kirjattu kustannusten
kohdennusperiaatteen mukaisesti.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää siirtää tehtäväalueelta Seurakuntatalot
palkkauskustannusten määrärahoja 40.000 euroa tehtäväalueelle
Asuinhuoneistot ja -kiinteistöt.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

105 §
Testamenttilahjoitus Ester Boehm
Perttelissä asunut Ester Boehm on testamentannut omaisuutensa
seurakunnalle. Seurakunta on vastaanottanut omaisuuden, joka koostuu
41.488 euron rahavaroista. Testamentti on aikanaan laadittu Perttelin
seurakunnalle eikä sisällä muita ehtoja.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Perttelin alueneuvosto käsittelee
testamenttisaannon ja esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi varojen
käyttösuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

106 §
Varainhoitajien salkkuraportit
Liite 3, EvLi
Liite 4, SEB
Liitteessä täyden valtakirjan varainhoitajien salkkuraportit
per 31.8.2016.
Talousjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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107 §
Myyntilistalla olevat kiinteistöt ja kerhohuoneet
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.4 2016 § 21
Kirkkoneuvosto 25.5.2016 § 67
Kirkkovaltuusto 8.6.2016 § 24
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston valmistelemaan
seuraavien kiinteistöjen myyntiä: Halikon Kanttorila, Muurlan Rantamaja ja Kiikalan
kaksi tonttia.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvosto 31.8.2016 § 82
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä koskien
- Muurlan Rantamajan myyntiä
- Kiikalan kahden tontin myyntiä
- Halikon Kanttorilan myyntiä
- As Oy Tortosnummen kerhotilaan ja As Oy Perttelin Karpalonpolun kerhotilaan
oikeuttavien osakkeiden myyntiä
-----------------------------------------Talousjohtaja selvitti kirkkoneuvostolle kiinteistöjen myyntivalmistelujen vaiheita.
Kaupungin maapoliittinen ohjausryhmä käsittelee kokouksessaan 8.9.2016.kaupungin
kiinnostusta Muurlan Rantamajan ja Halikon Kanttorilan kiinteistöjen osalta.
-----------------------------------------Päätös: Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa talousjohtajan jatkamaan valmisteluja.

Kaupungin taholta kiinnostusta on herättänyt ainoastaan Muurlan
Rantamaja. Kaupungin esittämä hinta on kuitenkin hyvin vaatimaton.
Talousjohtaja on pyytänyt alustavia tarjouksia muutamalta
kiinteistönvälittäjältä. Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita kokouksessa esitettävien tarjousten
perusteella kiinteistövälittäjän myyntilistalla oleville kohteille.
-------------------------------------Talousjohtaja esitteli pyytämänsä kolmen kiinteistövälittäjän tarjoukset
ja esitti, että kirkkoneuvosto hyväksyy Kiinteistökolmio Oy:n
myyntivälitystarjouksen koskien kaikkia mainittuja kohteita.
Simo Vesa teki esityksen Riitta Heleniuksen kannattamana, että Muurlan
Rantamajaa yritettäisiin vielä myydä Salon kaupungille heidän
ilmoittamaansa korkeammalla hinnalla.
Suoritetussa äänestyksessä talousjohtajan esitys sai 10 ääntä ja Simo
Vesan esitys 2 ääntä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti valita Kiinteistökolmio Oy:n hoitamaan
myyntikohteiden välityksen tarjouksen mukaisesti.
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108 §
Sopimus lähetyslentotyön tukemisesta MAF:n kautta
Liite 5, Yhteistyösopimus
Lähetyslentotyötä on Salon (aikaisemmin Salo-Uskelan) seurakunnassa tuettu Suomen
Lähetysseuran kautta 1970-luvulta alkaen. Kiikalan lentokentällä on järjestetty suuria
ilmailutapahtumia paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Vuonna 2017 Suomen
Lähetysseura ei kuitenkaan enää aio MAF:n (Mission Aviation Fellowship)
palveluksessa työskenteleviä Salon nimikkolähettejä Jarkko ja Pirita Korhosta uudelle
työkaudelle Tansaniaan, vaikka kansainvälinen MAF edelleen tarvitsee heidän
työpanostaan.
Jotta Salon seurakunnan monipuoliseen lähetystyöhön jatkossakin kuuluu
lähetyslentotyö, Suomen Lähetyslentäjät ry ehdottaa seurakunnalle seuraavanlaista
sopimusta Korhosten nimikkolähettiperheen jatkon turvaamiseksi. Tarvittavat varat on
mahdollistaa siirtää Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksesta.
SOPIMUSEHDOTUS
Salon seurakunta tukee kansainvälisen lähetyslentojärjestö MAF:n (Mission Aviation
Fellowship) työtä vuosittain Suomen Lähetyslentäjien kautta vuoden 2017 alusta
alkaen 14 000 eurolla/vuosi toistaiseksi. Seurakunnan lähettämät varat käytetään
MAF:n lentokoneilla tehtävään työhön laajasti. Jarkko ja Pirita Korhosen palvellessa
Tansaniassa varat käytetään ensisijaisesti perheen lähettämiseen. Mikäli varoja kertyy
enemmän tai lähettiperhe joutuisi palaamaan kotimaahan, lähetetyt varat käytetään
edelleen järjestämään apua, iloa ja toivoa tuovia MAF:n lentoja kehitysmaissa. Suomen
Lähetyslentäjät ry huolehtii, että lähetetyt varat käytetään tehokkaasti ja huolellisesti.
Suomen Lähetyslentäjät lähettävät seurakunnalle vuosittain raportin varojen
käyttämisestä sekä mahdollisuuksien mukaan vierailevat seurakunnassa kerran
vuodessa.
Johtavan viranhaltijan esitys: Hyväksytään sopimus MAF:n työn tukemisesta
Päätös: Hyväksyttiin sopimus seuraavin muutoksin. MAF:n työtä tuetaan 14 000
eurolla/vuosi vuoden 2018 alusta alkaen. Vuonna 2017 sopimussumma on 11 000
euroa (koska Suomen Lähetysseura tukee Korhosten työtä 31.3. 2017 saakka).
Esitys kirkkoneuvostolle: Hyväksytään sopimus Suomen Lähetyslentäjät ry:n kanssa
MAF:in (Mission Aviation Fellowship) työn ja nimikkolähettien Jarkko ja Pirita
Korhosen tukemisesta toistaiseksi 14 000 eurolla/vuosi vuoden 2018 alusta alkaen.
Vuonna 2017 sopimussumma on 11 000 euroa (koska Suomen Lähetysseura tukee
Korhosten työtä 31.3. 2017 saakka).

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen Suomen Lähetyslentäjät ry:n
kanssa MAF:in (Mission Aviation Fellowship) työn ja nimikkolähettien
Jarkko ja Pirita Korhosen tukemisesta toistaiseksi 14 000 eurolla/vuosi
vuoden 2018 alusta alkaen. Vuonna 2017 sopimussumma on 11 000
euroa (koska Suomen Lähetysseura tukee Korhosten työtä 31.3.2017
saakka).

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

109 §
Muut asiat

Kirkkoherra jakoi papiston lomalistat, jotka merkittiin tiedoksi.
Päivi Uusitalo tiedusteli kanttorien palkkauksesta. Todettiin, että
kirkkoneuvoston kokouksessaan 19.8.2014 tekemä päätös kanttorien
palkkauksen muuttamisesta koulutusperusteiseksi on edelleen voimassa.
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Päivi Vigg tiedusteli, onko seurakunnan henkilöstölle annettu ohjeet
sosiaalisessa mediassa käyttäytymisestä. Hän toi esille, että esim.
facebookissa kirjoitetaan avoimesti työpaikan asioista, mikä ei aina ole
korrektia. Kirkkoneuvosto kehotti antamaan työntekijöille ohjeen, ettei
somessa käsitellä työpaikan asioita.

110 §
Ilmoitusasiat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut Anne Sippolalle
viranhoitomääräyksen Porin ev.lut.seurakuntayhtymän sairaalapastorin
virkaan (50 %) määräaikaisesti ajalle 5.9.2016–31.5.2017.
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

111 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40.
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 7.10.2016

Marika Hietanen

Juha Laurila

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.9.-26.10.2016.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
10.10.–26.10.2016.
Salossa 27.10.2016

Marjut Eriksson

