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74 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kutsu kokoukseen asialistoineen on postitettava
viikkoa ennen kokousta. Kutsut on postitettu viimeistään 18.07.2018
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. (KL 7 luku 4.§ 1 mon.)
Esitys (AI): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

75 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön kuudennen §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa.
Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
vuoron perään.
Esitys (AI): Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Laine ja Merja Nummi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Savioja ja Merja Nummi.

76 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys (AI): Hyväksytään kokouskutsun mukana ollut esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun mukana ollut esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
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9§ SEURAKUNNAN LIITTYMINEN KIRKKOMUSIIKKILIITON JÄSENEKSI

Seurakunnat voivat liittyä jäseniksi Suomen Kirkkomusiikkiliittoon. Perinteinen
jäsenyys on ollut kuorokohtainen, jolloin liiton etuja on voinut hyödyntää vain ao.
kuoro. Säkylän kirkkokuoro on liiton jäsen ja saa jäsenedut, mm. nuotit, koulutukset
ja yhteisprojektit. Jäsenmaksu on huomioitu srk:n toiminta-avustuksessa.
Seurakunnassa on kuitenkin myös Nuottakööri ja lapsikuoro, jotka jäävät liiton
toiminnan ulkopuolelle. Vuoden aikana on ollut muutakin kuoro- ja bänditoimintaa.
Seurakuntajäsenyys kattaa srk:n koko musiikkitoiminnan ja maksaa 5 senttiä / jäsen.
1. 2018 Säkylä-Köyliön jäsenmäärä oli 5846 henkilöä. Jäsenmaksu olisi n. 292 €.

Seurakuntajäsenyys on edullisempi kuin kuorokohtainen, koska Säkylän
kirkkokuoron jäsenmaksu on viime vuosina ollut keskimäärin 330 € (18 € x 22
henkilöä).
Kirkkokuoron hallitus esittää siirtymistä srk-jäsenyyteen. Tällöin kuoron
vuosiavustuksesta vähennetään kuoron aiemmin maksama liiton jäsenmaksua
vastaava summa.
Suunnitteluryhmä keskusteli asiasta ja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että SäkyläKöyliön seurakunta liittyy Suomen Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäseneksi vuoden
2019 alusta.
Hyväksyttiin.

77 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITON JÄSENYYS

Esitys (AI): Säkylä-Köyliön seurakunta liittyy Suomen Kirkkomusiikkiliiton
seurakuntajäseneksi vuoden 2019 alusta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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78 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
KANTTORIN SIJAISEN VALINTA SARI MÄKISEN VIRKAVAPAUDEN AJAKSI
1.8.2018-31.1.2019

Kanttorin sijaisuutta haki määräaikaan mennessä eli viimeistään 11.7.2018 viisi
henkilöä, joista
kolmella on pätevyys muuta kirkkohallituksen hyväksymää
tutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan.
Pätevät hakijat:
Ilari Halonen, muusikko (AMK), Hämeenlinna
Lauri Tikkanen, muusikko (AMK), musiikkipedagogi (AMK), Tampere
Ilkka Toivonen, musiikin maisteri, Sastamala
Epäpätevät hakijat:
Juha Junnila, Eura
Jaakko Tyni, Rantsila
Työryhmä, johon kuuluivat Aila Isotalo, Mikko Pelkonen, Pentti Laine ja Minna
Nieminen, haastatteli 18.7. Lauri Tikkasen ja Ilkka Toivosen. Ilari Halosen se oli
haastatellut jo maaliskuussa 2017, kun hän haki seurakunnan 60-prosenttista
kanttorin virkaa.
Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen ovat nähtävissä ennen kirkkoneuvoston
kokousta.

Esitys (AI): Työryhmä esittää kanttorin sijaiseksi Ilari Halosta.
Päätos: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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79 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
SÄKYLÄ-KÖYLIÖN SEURAKUNNAN KOLEHTISUUNNITELMA 01.09.-30.11.2018
SÄKYLÄN KIRKOSSA
Liite 1
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista
(KJ 2:8). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin
määräämät kolehdit.
Esitys (AI): Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle
01.09.- 30.11.2018 ja valtuuttaa kirkkoherran tekemään tarvittaessa muutoksia
suunnitelmaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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80 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
SEURAKUNNAN SOPIMUS TUULIMYLLYN PUHALTAJIEN KANSSA
Liite 2
Tuulimyllyn Puhaltajat on vuonna 1992 perustettu säkyläläinen
puhallinorkesteri. Sitä ennen Säkylässä toimi enemmän tai vähemmän
aktiivisena Säkylän Soittokunta sekä seurakunnan nuorisosoittokunta.
Molemmat harjoittelivat seurakunnan siipien alla, orkestereja johti
viimeksi kanttori Matti Nuoranne. Vaikka orkesterien koko oli vain
hiukan seitsikkoa suurempi, kuului ja näkyi orkesterit kylällä
erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa, yhdistysten ja yksityisten
ihmisten sekä muiden tahojen erilaisissa tilaisuuksissa. Säkylän
Soittokunnan perinnettä jatkoi Tuulimyllyn Puhaltajat. Alkuaikoina myös
sillä tavalla, että esiinnyttiin paljon monenlaisissa yksityisten ja
yhdistysten tilaisuuksissa omalla kylällä. Avustimme myös usein
seurakunnan tilaisuuksissa, mm. soittamalla useita kertoja Kauneimmissa
joululauluissa, itsenäisyyspäiväjuhlissa sekä kahdesti
radiojumalanpalveluksissa. Toimiessani Tuulimyllyn Puhaltajien
kapellimestarina, soittajat hoitivat myös koko kesän kirkontornisoittoja
lauantai-iltaisin.
Orkesteri on toiminut nuorisopuhallinorkesterina. Lapsia syntyy
Säkylässä ja koko alueella entistä vähemmän ja ottajia eri harrastuksiin
on paljon. Tuntuu myös siltä, että entistä enemmän monen lapsen
harrastuksen kohdalla ollaan aikaisempaa enemmän ns. tosissaan,
harjoituskertoja on lisätty ja harrastuksen tavoitteellisuutta
korostetaan entistä enemmän. Lapsilta ja nuorilta ei välttämättä riitä
enää paukkuja useampaan harrastukseen.
Tuulimyllyn Puhaltajat on tehnyt viime vuosina yhteistyötä Huittisten
musiikkiopiston kanssa. Viime syksynä orkesterin harjoitukset
siirrettiin Huittisiin ja se on herättänyt paljon keskustelua. Sitä on
perusteltu säkyläläisten soittajien puutteella ja muualta olevien
soittajien haluttomuudella kulkea harjoituksiin Säkylään. Samalla
kuitenkin on vieraannuttu orkesterin alkuperäisestä perusajatuksesta.
Tänä keväänä Tuulimyllyn Puhaltajat ry:n hallitus on pohtinut
kokouksissaan orkesterin ja koko yhdistyksen tulevaisuutta. Käydyissä
keskusteluissa on noussut esiin huoli siitä, että torvisoitto ei enää
kuulu entiseen malliin Säkylässä. Tuulimyllyn Puhaltajat perustettiin
aikanaan Säkylään ja sitä on viime vuosiin saakka pidetty säkyläläisenä
puhallinorkesterina. Yhdistyksen kotipaikkahan on edelleen Säkylä.
Soittavien lapsien ja nuorten puutteen sekä orkesterin säkyläläisen
luonteen muuttumisen pohjalta keskusteltiin vakavasti koko toiminnan
lopettamisesta, yhdistyksen lakkauttamisesta sekä Tuulimyllyn Puhaltajat
–nimisen orkesterin lopettamisesta.
Yhdistyksen lopettamiseen ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa päädytty.
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Edellä mainittuja seikkoja perusteena käyttäen Tuulimyllyn Puhaltajat ry
on ottanut yhteyttä Säkylän seurakuntaan ja siellä ensin kanttori Mikko
Pelkoseen. Keskustelut etenivät nopeasti siihen suuntaan, että
mahdollisesti Säkylän seurakunta ja Tullimyllyn Puhaltajat ry voisivat
yhteistoimin elvyttää Säkyläläistä puhallinmusiikkikulttuuria.
Orkesterin toimivuuden kannalta tärkeimmät asiat ovat orkesterin
harjoitus- ja varastotilat, joiden pitää sijaita saman katon alla.
Käytännössä seurakunnan tiloista tähän soveltuu seurakuntatalo. Toinen
tärkeä asia on orkesterin kapellimestarin tehtävien sisällyttäminen
kanttorin työaikaan.
Orkesterin toiminnan kannalta isona muutoksena olisi myös se, että
orkesteriin olisi jatkossa tervetulleita kaikenikäiset musikantit.
Mukaan on lupautunut jo jonkin verran entisiä nyt jo aikuisia
Tuulimyllyn Puhaltajien soittajia ja lisää varmasti tulee. Orkesterin
harjoitusajaksi on suunniteltu sunnuntaita klo 15, joka mahdollistaisi
myös kotikonnuillaan viikonloppuna vierailevien soittajien
osallistumisen orkesterin toimintaan. Sunnuntaiharjoitukset
helpottaisivat myös orkesterin näkyvyyttä seurakunnan tilaisuuksissa.
Ainakin aluksi olen lupautunut toimimaan orkesterin
varakapellimestarina.
Ystävällisin terveisin,
Timo Mäntyranta
Tuulimyllyn Puhaltajat ry:n puheenjohtaja
0505650355
timo.mantyranta@huvilahaapsaari.fi

Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Esitys (MP): Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen
Tuulimyllyn Puhaltajien kanssa.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Mikko Pelkonen paikalla kokouksessa pykälän ajan.
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81 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
TALOUSRAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2018
Liite 3
Toimintatuottoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä 130 603,51 euroa, mikä on 35
% tavoitteesta. Toimintakulut olivat 880 767,99 euroa, mikä on 49 % tavoitteesta.
Henkilöstömenot olivat 490 949,03 euroa, palvelujen ostot 204318,06 euroa,
vuokrakulut 9 539,90 euroa, ostot 117 109,98 euroa, annetut avustukset 37 279,19
euroa ja muut toimintakulut 17 507,46 euroa.
Toimintakate oli 750 164,48 euroa, mikä on 53 % tavoitteesta.
Verotuloja kertyi 918 894,99 euroa, mikä on 55 % tavoitteesta.
Vuosikate oli 82 983,67 euroa plussalla. Tulos oli 28 180,03 euroa plussalla ennen
poistoja.
Esitys (TH): Puolivuotisraportti annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Päätös: Puolivuotisraportti annettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.
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82 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
KOLEHTITILILLE KIRJATUT TYÖALOJEN VARAT
Liite 4
Kirjanpidon mukaan kolehtitilillä on 24 222,43 euroa sellaisia varoja, jotka on
siirretty vanhassa järjestelmässä olevilta useilta pääkirjatileiltä Kipan järjestelmän
yhdelle pääkirjatilille vuonna 2015. Tämä siitä syystä, että Kipan järjestelmässä ei
ole käytössä kaikkia vastaavia vanhan järjestelmän pääkirjatilejä. Siirretyt varat
ovat diakonian, lähetyksen, ystävyysseurakuntatoiminnan sekä mahdollisesti
lapsi- ja nuorisotyön varoja. Normaalisti kolehtitilille ei kerry saldoa, koska
kolehtivarat tilitetään heti kolehtien saajille.
Varojen käytöstä ja kirjauksesta on keskusteltu tilintarkastajan kanssa.
Tilintarkastajan näkemys on, että varojen käytöstä tulisi tehdä vähintään kolmen
vuoden suunnitelma, jonka mukaan varoja siirrettäisiin vuosittain työalojen
käyttöön.
Varat jakaantuisivat seuraavasti:
Diakonia ja lähetys 13 406,49 e
Ystävyysseurakuntatoiminta 699,11 e
Muut kolehdit 10 116,83 e

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto edellyttää, että diakonia, lähetys, lapsi- ja
nuorisotyö ja ystävyysseurakuntatoiminta laativat kolmen vuoden suunnitelman
pääoman käytöstä. Pääoma tuloutetaan suunnitelmien mukaan työaloille
vuosittain.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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83 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ
Liite 5

Kirkkovaltuusto hyväksyi 12.12.2017 Säkylä-Köyliön seurakunnan hautaustoimen
ohjesäännön ja lähetti sen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Tuomiokapituli antoi päätöksen 31.01.2018. Päätös: tuomiokapituli ei vahvista
hautaustoimen ohjesääntöä ja palauttaa asian seurakunnalle uutta käsittelyä varten.
Ohjesäännön 6 §:stä puuttui maininta tunnuksettomasta hauta-alueesta ja 12 §:ssä
oli tekstiin jäänyt sana ”lääninhallitus” kun oikea viranomainen on
aluehallintovirasto.
Pykälien tekstit on korjattu.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
hautaustoimen ohjesäännön yllä mainitun korjauksin ja lähettää sen uudelleen
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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84 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
HAUTAUSMAIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Liite 6
Kirkkovaltuusto hyväksyi 12.12.2017 Säkylä-Köyliön seurakunnan hautaustoimen
käyttösuunnitelman ja lähetti sen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Tuomiokapituli antoi päätöksen 28.03.2018. Päätös:
tuomiokapituli jättää vahvistamatta hautausmaiden käyttösuunnitelman ja palauttaa
asian seurakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Tunnukseton hauta-alue on varattu asemakaavaan erikseen. Aluetta ei ole
kuitenkaan selkeästi rajattu muusta hautausmaasta. Laki edellyttää tunnuksettoman
hauta-alueen rajausta. Käyttösuunnitelman mukaan tunnuksettomalta hautaalueelta voidaan myydä hautasijoja toisille yhteisöille. Ei ole suositeltavaa, että
hautausmaalta luovutetaan hautoja tai alueita muille yhteisöille, jotka edelleen
luovuttaisivat hautoja omille asiakkailleen.
Käyttösuunnitelman mukaan hautapaikat luovutetaan hallintaan 25 vuodeksi
kerrallaan. Hautapaikan voi lunastaa uudelleen hallinta-ajan umpeuduttua. Olisi
selkeämpää, jos todettaisiin hallinta-aikaa voitavan lunastaa aikaisintaan vuosi
ennen hallinta-ajan umpeutumista.
Todetaan, että tunnukseton hauta-alue on rajattu pensasaidalla muusta
hautausmaasta, mutta jos syksyn hautausmaakatselmuksessa todetaan, että rajaus ei
ole riittävä, tehdään siihen tarvittaessa lisäistutuksia. Tekstimuutokset on korjattu
käyttösuunnitelmaan.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
hautausmaiden käyttösuunnitelman yllä mainituin korjauksin ja lähettää sen
uudelleen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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85 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
HAUTOJEN HALLINTA-AIKOJEN UUSIMINEN
Oikeus hautaan luovutetaan määräajaksi, joka voi Säkylä-Köyliön seurakunnassa
olla enintään 25 vuotta kerrallaan. Määräajan päättyessä hautaoikeus lakkaa ilman
irtisanomista ja hautaoikeus palautuu seurakunnalle. Hautaustoimilaki velvoittaa
seurakunnan seuraamaan hautojen hallinta-aikoja. Hallinta-aikaa voidaan
hautaoikeuden haltijan hakemuksesta jatkaa, ellei siihen ole estettä. Laki ei edellytä
hautaoikeuden haltijan kuulemista hautaoikeuden päättyessä, mutta on kuitenkin
tärkeää, että hautaoikeuden haltijaa kuullaan, jos tällainen hauta aiotaan ottaa
muuhun käyttöön.
Kuuluttaminen voi tapahtua samalla tavalla kuin muukin hautaa koskeva
tiedonanto; kuulutuksella lehdessä ja haudalle asetettavalla tiedotteella.
Käytännössä kuuluttaminen koskee yleensä useampia hautoja kerrallaan, jolloin
lehti-ilmoitus voi olla sisällöltään esim. seuraavanlainen:
”Säkylä-Köyliön seurakunnan hautausmailla on hautoja, joiden määräaikainen
hallinta-aika on päättynyt. Haudat on merkitty haudalle asetetulla tiedotteella.
Hautaoikeuden haltijan hakemuksesta hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan
jatkaa (KL 1274/2003 17 luku 2 § 2 mom.). Hautaoikeuden haltijaa pyydetään
ottamaan yhteyttä asiassa seurakunnan taloustoimistoon (puh. 044-725 1101).
Haudan kuulutusaika on 01.09.2018 – 01.03.2019.”
Haudalle asetettava tiedote voi olla vastaavanlainen sisällöltään: ”Tämä hauta on
luovutettu määräajaksi ja se on päättynyt. Hautaoikeuden haltijan hakemuksesta
hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa (KL KL 1274/2003 17 luku 2 § 2
mom.). Hautaoikeuden haltijaa pyydetään ottamaan yhteyttä asiassa seurakunnan
taloustoimistoon p. 044-725 1101. Haudan kuulutusaika on 01.09.2018 –
01.03.2019.
Kun hautaoikeus on lakannut, eivätkä vainajan omaiset jatka hallinta-aikaa,
hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus
hautamuistomerkin poistamiseen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen
poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.
Tiedoksianto voi tapahtua esim. seuraavanlaisella lehti-ilmoituksella: ”SäkyläKöyliön seurakunnan hautausmaalla on hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt.
Haudat on merkitty haudalle asetetulla tiedotteella. Hautaoikeuden haltijalle
tarjotaan tilaisuus poistaa haudalta hautamuistomerkki. Jos hautamuistomerkkiä ei
ole poistettu 01.09.2019 mennessä, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta (Hautaustoimilaki 457/2003 14 § 3 mom.). Lisätietoja ja
neuvoja saa seurakunnan suntioilta p.044 777 1842, 044 777 1635, 044 777 1832.”
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Haudalle asetettava tiedote voi olla sisällöltään vastaavanlainen :”Tämän haudan
hallinta-aika on päättynyt. Hautaoikeuden haltijalle tarjotaan tilaisuus poistaa
haudalta hautamuistomerkki. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu 01.09.2019
mennessä, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta

(Hautaustoimilaki 457/2003 14 § 3 mom.). Lisätietoja ja neuvoja saa seurakunnan
suntioilta p.044 777 1842, 044 777 1635, 044 777 1832.”

Tiedoksianto säilytetään haudalla määräpäivään saakka (kuuden kuukauden ajan)
ja sen säilymistä haudalla on valvottava. Toisinaan omaiset vasta
hautamuistomerkin poistamista koskevan kuulutuksen saatuaan pyytävät
hautaoikeuden voimassaoloajan jatkamista. Seurakunta voi harkintansa mukaan
suostua tähän, jolloin hautamuistomerkin poistamista koskeva asia raukeaa.
Hallinta-ajan päättymistä ja hautamuistomerkin poistamista koskevat
kuulutusmenettelyt voidaan yhdistää. Menettely on tarkoituksenmukainen, jos
kuulutettavia hautoja on runsaasti. Jos hautamuistomerkkiä ei määräajassa ole
poistettu haudalta, seurakunta voi poistaa sen. Hautamuistomerkit voidaan
varastoida mahdollisten myöhempien tiedustelujen varalta.
Kun seurakunta myöhemmin toimittaa hautamuistomerkin hävitettäväksi tai
uusiokäyttöön, on varmistettava, että pieteettinäkökohdat otetaan asiassa
huomioon. Taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat muistomerkit voidaan KJ 17
luvun 12 §:n mukaisesti säilyttää hautausmaalla. Jos seurakunta päättää pitää
hautamuistomerkistä huolta hautaoikeuden lakattua, niin tilaisuutta
hautamuistomerkin poistamiseen ei tarjota hautaoikeuden haltijalle.
Säkylä-Köyliön seurakunnan hautausmailla on n. 255 hautaa, joiden hallinta-aika
on päättynyt.
Hallinta-ajan uusimisen kustannukset pitäisi Kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan olla edullisempia kuin uuden hautapaikan hankkiminen. Hallinta-ajan
uusimisen kustannus voisi olla nimellinen, ettei kustannuksista tule kenellekään
taloudellisia ongelmia.
Uusimisen hinnasto voisi olla seuraavanlainen:
1-2 hautapaikkaa
yli 2 hautapaikkaa

50 euroa
100 euroa

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen mukaisen ilmoitusmenettelyn.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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86 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
VUODEN 2019 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
Talousarviossa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
valmistelusta. Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun.
Vuonna 2019 palkkakustannukset kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 %.
Vuoden 2019 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen tason (1,6 %),
koska silloin maksetaan 01.04.2019 yleiskorotuksen (1,0 %) lisäksi kesäkuussa
kertaeränä korvaus järjestelyerän toteutuksen lykkäämisestä vuoden 2020 alkuun ja
sopimuskauden pidentämisestä kahdella kuukaudella. Lomarahaleikkaus (30 %) on
voimassa vielä vuonna 2019.
Talouden ennusteiden mukaan inflaatio on 1,5 %, ansiotaso kasvaa 2,2 % ja
työttömyysaste laskee 7,7 %:iin.
Talousarvion laadinnassa taloudellisena lähtökohtana on verotulojen kehitys.
Säkylä-Köyliön seurakunnan tuloveroprosentti on 1,6 %. Jäsenmäärän
vähenemisestä johtuen kirkollisverotulojen ei odoteta nousevan vuonna 2019
kuluvan vuoden tasosta, mutta ansiotason noususta johtuen ei myöskään odoteta
laskevan.
Tulevien vuosien toimintatuottoihin ei ole odotettavissa nousua, sillä
metsätaloustuottojen osuuden odotetaan vähenevän edellisiin vuosiin verrattuna.
Pihlavan leiri- ja kurssikeskuksen toimintaa tulisi edelleen kehittää siten, että
ulkoisten tulojen osuus saataisiin kasvamaan varsinkin talvikautena.
Talouden tasapainottamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Toiminnan
turvaamiseksi on löydettävä keinot karsia kuluja ja tehostaa toimintatapoja
työnkuvien päivittämisellä ja yhteistyöllä eri tahojen kanssa. Myös
vapaaehtoistyötä tulisi saada lisättyä. Työnteon edellytyksistä on kuitenkin
pidettävä huolta, sillä työnantajalla tulee olla riittävä henkilöstö tehtävänsä, niin
lakisääteisten kuin itse määrittelemiensä tehtävien, hoitamista varten (KL 6).
Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa vuosi vuodelta ja asettaa omat haasteensa
taloudelle. Tuloja voidaan lisätä veroprosenttia nostamalla ja kiinteistöjä
myymällä. Tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan ensisijaisesti kiinteistöjen määrän
vähentämistä, mihin Säkylä-Köyliön seurakunnassa on jo reagoitukin kirjaamalla
vahvistettuun kiinteistöstrategiaan lähivuosina luovutettavat kiinteistöt.
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Vuoden 2019 talousarvion laadintaohje:
1.
2.
3.
4.

5.

varaudutaan nykyisen henkilöstön palkkamenojen työehtosopimuksen
mukaisiin korotuksiin (1,8 %).
uusia palvelussuhteita ei tule perustaa ilman erityistä harkintaa.
työalojen tulee tehdä määrärahaesitykset toiminnallisten tavoitteiden
pohjalta siten, että lisämäärärahan tarvetta ei vuoden aikana tulisi.
palveluiden ja tavaroiden hankintakuluihin tulee kiinnittää huomiota
ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä karsimaan menoja kaikilla
työaloilla.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma tulee toimittaa talouspäällikölle
21.09.2018 mennessä.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätösohjeen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

16

SÄKYLÄ-KÖYLIÖN SEURAKUNTA

KIRKKONEUVOSTO 6/2018
PÖYTÄKIRJA 25.07.2018

87 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI
Liitteet 7-11
Jumalanpalvelus- ja musiikkisuunnitteluryhmän kokousmuistio 13.04.2018
Liite 7

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 1-3/2018
Liite 8

Kiinteistötyöryhmän muistiot 08.03.2018, 19.04.2018.
Liite 9

Ympäristöministeriön päätös VN3017/2018/07.06.2018
Liite 10

Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualueen 21.06.2018 Säkylän kirkkomaalla
tehdyn työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 25.06.2018.
Liite 11
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88 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
MUUT KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT
Keskusteltiin seuraavista asioista:
- Sahan metsähakkuun tilitys, Raimo Savioja
- Kirkkosaaren lemmenpolun, papinportaiden ja rannan kunnostus talkoilla, Tarmo Tupala
- Säkylän kirkon kuusiaidan talkoiden ilmoittelu, Tarmo Tupala
- Kokousmateriaalin lähetys ja Domus-järjestelmä, Pertti Huitu
- Sopimus Ely-keskuksen kanssa Pankinrannan levikkeen hoidosta, Pasi Risku
- Seurakunnan urkujen huoltovastuu, Pertti Huitu
- Hallinnolliset asiat ja pöytäkirjanotteet, Aino Launto-Tiuttu

89 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
ILMOITUSASIAT

90 § Kirkkoneuvosto 25.07.2018
MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan muutoksen hakuohjeet ja valitusosoituksen ja
päätti kokouksen 19.15.
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