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Viikkokokouksen pöytäkirja nro 19 (2018–2019) 

 

Aika:  13.12.2018 klo 16.45-18.00 

Paikka:  Salon Seurahuone 

Vieraat: Kirkkoherra Timo Hukka, Salon seurakunta ja  Salon rotaryklubista 

Omat jäsenet: 18 omaa jäsentä 

Paikkaukset: Anne Juntti, Antero Nurmi, Pirjo Nurminen, Annika Viitanen, Marja-
Leena Ruostesaari, Miika Heikinheimo, Kalle Räike, Marjatta Hyttinen 
Itsenäisyyspäivän juhlakirkko ja Lippuvartio 6.12.  
 

Syntymäpäivät: - (ei syntymäpäiviä) 

Seuraavat tapahtumat: 20.12. Joulukirkko klo 17.00, Salon kirkko Kari Lintuvuori ja Miika 
Heikinheimo + Kaisa Suutela-Kuisma ja Joulupäivällinen, Seurahuone klo 
18.00  
27.12. – 10.1. joululoma, ei kokouksia 
16.1.2019 klo 17.30 Vierailukokous LP Viesti Salohalli, Menestyksen 
taustat ja LP Viesti – WoVo naisten mestaruussarjan lentopallo-ottelu 
Salohalli klo 18.30  
17.1.  – ei kokousta 
24.1.2019 Turku-retki Logomo, Yle Turun aluetoimitus Tarja Hiltunen - 
kimppakyydit lähtevät niin, että ollaan Turussa klo 16.45.  
31.1.2019 Seurahuone, Matti Sirva, Sijoitusnäkymät 
7.2. E-urheilu harrastuksena, Juha Talviniemi, Seurahuone 

 
Kokouksen kulku 

1. Presidentti Anne Juntti avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi niin omat jäsenet kuin 

vieraatkin.  

 

2. Presidentti Anne kävi läpi lähiviikkojen ja ensi vuoden alun tapahtumat ajankohtineen sekä 
joululoman ajankohdan ja Antero Nurmi luki päivän aforismin. 
 
 

3. Kirkkoherra Timo Hukka Salon seurakunnasta piti esityksen kirkon tilanteesta Suomessa ja 
Salossa. Esityksen nimenä oli ”Mihin katosi yhteinen kuva hyvästä elämästä?” Esityksen 
pohjana olivat kirkon tutkimuskeskuksen tekemät tutkimukset.  
 
Toisessa tutkimuksessa on tutkittu kirkon jäseniä ja heidän odotuksiaan omalta kirkoltaan. 
Tutkimuksessa kirkon jäsenet oli jaottelu irrallisiin, uskollisiin, avomielisiin ja maltillisiin.  
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Tutkimustuloksia Salosta:  

 kolmasosa uskollisista on yli 70 vuotiaita  

 irrallisia on eniten 18-24 vuotiaissa, joskin yli 50 % irrallisista on yli 30 vuotiaita 

 maltillisista on suurin on 15-64 vuotiaissa  

 avomielisistä taas 40-49 vuotiaita 

 uskollisista noin 50 % on eläkeläisiä 

 alle 7-vuotiaiden lasten vanhemmista 71,5 % on irrallisia, uskollisia on 11 %, 
maltillisia 10,5 %, avomielisiä 7 % 

 rippikouluikäisten vanhemmista 40 % on irrallisia, 24 % maltillisia, 19 % avomielisiä 
ja 17 % uskollisia 

 kirkosta eroamisen ennuste Salossa 1605 eroaa varmasti, 3540 henkilöä pohtii sitä, 
mutta ei ole täysin varma, 5730 ei eroa missään olosuhteissa ja 10600 ei pohdi 
lainkaan eikä asia ole heille ajankohtainen 
 

Tunnettuuskyselyn tuloksia (2018):  

 Salo on 11 seurakunnan vertailussa yksi positiivisimmista 

 mitä seurakunnasta muistetaan, usein toistuvat sanat ovat: kirkko, hautausmaa, 
seurakuntatalo 

 seurakuntamme on eniten rohkea, läheinen ja suvaitsevainen, avoin ja rento 

 seurakunta järjestää mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille sekä huolehtii 
vähäosaisista 

 seurakunta antaa lisäksi mahdollisuuden olla kristitty omalla tavallani ja tukee 
elämän kriiseissä 

 seurakunta on mukana elämän tärkeissä hetkissä ja tukee kristillisen perinteen 
säilyttämistä seuraaville sukupolville 

Vaaleista:  

 seurakunnan koko riippuu Salon työällisyysasteesta 

 suurin syy jäsenmäärän laskuun on muuttotappio ja kuolleisuus (hautajaiset 
lisääntyvät ja kasteet vähenevät) 

 78 % Salon väestöstä kuuluu seurakuntaan (keskustan ympäristössä 80 %) 
 

4. Presidentti Anne päätti kokouksen 
  
Pöytäkirjan vakuudeksi  
Pirjo Nurminen, sihteeri 
 
 
 
 


