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65 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
66 §
Nimenhuuto sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston
kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa
toimitetaan nimenhuuto, jonka jälkeen valtuuston on todettava, onko
kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Kun valtuutettu on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on
ilmoitettava siitä viivytyksettä valtuuston puheenjohtajalle.
Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston
sihteerille. Estyneen valtuutetun sijaan kutsutaan varajäsen.
(Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §)
Järjestäytyminen:

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon.
Kirkkovaltuusto hyväksyy varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Kirkkovaltuusto toteaa, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi, että valtuuston 33 jäsenestä 28 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 33 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Anja Palmun
toimimaan estyneen Aleksi Hehkon tilalla, Pirjo Virtasen toimimaan
estyneen Saku Nikkasen tilalla, Timo Tammen toimimaan estyneen
Maarit Haapasen tilalla, Raila Pellon toimimaan estyneen Ritva Koistin
tilalla ja Elina Suonio-Peltosalon toimimaan estyneen Annikka
Viitaniemen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

67 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja on
pidettävä nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen
tekemiselle varatun ajan eli 30 päivää.
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Jorma
Peltonen ja Arja Pykäri.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 20.12.2013 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 23.12.2013–31.1.2014 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Jorma Peltonen ja Arja Pykäri.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 20.12.2013 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.12.2013–31.1.2014 klo 9.00–15.00.

68 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

69 §
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2014–2016 ja talousarvio vuodelle 2014
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014–2016 ja
talousarvio vuodelle 2014 on liitteenä 1.
Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisenä
laskelmana seurakunnan vuoden 2014 talousarvion yhteydessä.
Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,4 mukaan.
Kaikkien seurakuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2012 oli
noin 1,35 %.
Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2014 kirkollisverotuloja
9 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja 0,9 miljoonaa euroa.
Tasapainotussuunnitelma ei tule toteutumaan vuoden 2014 talousarviossa. Henkilöstökuluissa, yleiskorotus 0,6 % huomioiden, vähennys
on ainoastaan 0,83 %. Eläköitymiset painottuvat vuosille 2015–2016.

Investointeihin on vuonna 2014 budjetoitu yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.
Halikon kirkon katon korjaukseen on varattu 1 milj. euroa. Kiikalan
uurnahauta-alueen perustaminen on siirretty vuodelta 2015 vuodelle
2014 ja siihen on varattu 220.000 euroa. Hautausmaiden koneiden
hankintoihin on varattu 70.000 euroa. Lisäksi pienempiin aktivoitaviin
peruskorjauksiin on varattu 407.000 euroa.
Investointihankkeiden lisäksi seurakunta käyttää noin 400 000 euroa
alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon. Tällä
pyritään varmistamaan seurakunnan tilojen säilyminen
tulevaisuudessakin toimintakuntoisina.
Talousarvio on yhteensä 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosikatteen
arvioidaan kuitenkin jäävän ylijäämäiseksi noin 100.000 euroa.
Kirkkoneuvoston 12.6.2013 antaman budjettiraamin keskeiset kohdat
ovat:
1) Seurakunnan henkilöstökulujen vähennys toteutetaan tasapainotussuunnitelman mukaisesti. Työntekijän eläköityessä ei tilalle
automaattisesti palkata uutta henkilökuntaa vaan tarve harkitaan
tapauksittain. Kaikkiin täytettäviin virkoihin/toimiin tulee saada
kirkkoneuvoston lupa. Samoin pitkäaikaisten (yli 6 kk) sijaisten
palkkauksiin tarvitaan kirkkoneuvoston lupa. Lyhytaikaisten sijaisten
palkkauksiin luvan antaa joko kirkkoherra tai talousjohtaja tehtävästä
riippuen.
2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa noudatetaan tasapainotussuunnitelman kokonaisvähennystä 5 %. Johtokunnat ja alueet
neuvottelevat yhteisesti resurssien kohdentamisesta.
3) Välttämättömiä investointihankkeita mm. kirkkojen peruskorjausten
osalta on otettava talousarvioon. Hallitusti huomiseen -suuntaviivat
ja tasapainotussuunnitelma ohjaavat seurakunnan toimintaa vuosina
2014–2016.
Alueneuvostot ja johtokunnat ovat käsitelleet yhdessä valmistellun
talousarvion. Talousjohtajan valmistelema talousarvio pohjautuu
johtokuntien esityksiin.
Kirkkoneuvoston esitys:

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2014–2016 ja talousarvion vuodelle 2014.
---------------------------------------Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka aluksi talousjohtaja piti lyhyen
alustuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
Kirkkovaltuusto kävi puheenjohtajan johdolla läpi Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014–2016 sekä talousarvion
vuodelle 2014. Salon seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio
sisältyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan erillisinä
laskelmina ja teksteinä. Hautainhoitorahaston talousarvio käsiteltiin
erillisenä seurakunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä.
------------------------------Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2014–2016 sekä
talousarvio 2014 hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

70 §
Määräalan myynti Juvankosken tilasta 734-682-3-107, ent. sähkövoimalaitos
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.10.2012 76 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 89 §
Kirkkoneuvosto 23.1.2013 6 §
Kirkkoneuvosto 15.5.2013 71 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 108 §
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 15.5.2013 Salon Asuntopalvelu LKV:n
hoitamaan aiemmin päätettyjen kohteiden myynnin kohteiden myyntihinta-arvioiden
mukaisesti.
Kohteesta on saatu viisi ostotarjousta.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy n. 2,3 ha:n määräalan myymisen
Juvankoski- nimisestä tilasta 734-682-3-107 Kari Vigeliukselle 41.000 euron hintaan
liitteenä 12 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä Kauko
Kuparisen allekirjoittamaan ehdollisen kauppakirjan.
Kiinteistökauppa annetaan Salon seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kauppakirja on ehdollinen ja kauppa astuu voimaan, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy
kaupan ja kirkkohallitus vahvistaa kirkkovaltuuston päätöksen ja kauppa saa
lainvoiman.
-----------------------------------Kirkkoneuvoston jäsen Jorma Peltonen teki vastaehdotuksen, että kohdetta ei tähän
hintaan myydä. Häntä kannatti Simo Vesa.
Puheenjohtaja ehdotti kohteen myynnin jatkamista paremman hinnan saamiseksi ja
tämän kokous hyväksyi.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti talousjohtajan esityksestä poiketen, että kohteen myyntiä
jatketaan 15.9.2013 asti. Nyt tehdyt tarjoukset otetaan huomioon jatkossakin.

Kohteen myyntiä jatkettiin kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti.
Muita tarjouksia ei tullut. Suurimman tarjouksen tehneen Kari Vigeliuksen
kanssa jatkettiin neuvotteluja, joiden tuloksena kohteen pinta-alaa muutettiin
siten, että saharakennus jätettiin pois kaupasta.
Tästä syystä Vigelius tarkensi tarjoustaan 40.000 euroon.
Oheisen kauppakirjaluonnoksen ja karttaliitteen mukainen määräala on
merkitty myös maastoon.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy n. 2,3 ha:n määräalan
myymisen Juvankoski- nimisestä tilasta 734-682-3-107 Kari Vigeliukselle
40.000 euron hintaan liitteenä 4 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kiinteistökauppa annetaan Salon seurakunnan kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
------------------------------------------Talousjohtaja tarkensi esitystään siltä osin, että kauppakirjaluonnoksessa
ostajina ovat Kari ja Seija Vigelius.
Kirkkoneuvoston jäsen Jorma Peltonen esitti, ettei kauppa hyväksytä vaan, että
kohteen myyntiä jatketaan. Häntä kannatti Simo Vesa.
Suoritetussa äänestyksessä talousjohtajan esitystä kannatti 8 kirkkoneuvoston
jäsentä (Antti Ruska, Irma Iho, Ari-Pekka Luoma, Karoliina Mäkinen, Matti

Nieminen, Annikka Viitaniemi, Päivi Uusitalo ja Timo Hukka) ja vastusti 2
(Jorma Peltonen ja Simo Vesa).

-------------------------------------------Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
luovuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa
päätöstä.
Kirkkolain 14 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuuston kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kauppa astuu voimaan, mikäli Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
hyväksyy kaupan ja kirkkohallitus vahvistaa sen.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy noin 2,3 ha:n määräalan myymisen
Juvankoski- nimisestä tilasta 734-682-3-107 Kari ja Seija Vigeliukselle
40.000 euron hintaan liitteenä 2 olevan kauppakirjaluonnoksen
mukaisesti.
Kiinteistökauppa annetaan kirkkoneuvoston toimeenpanon jälkeen
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
-------------------------------------Kokous keskeytettiin klo 19.00 neuvottelutauon ajaksi. Kokousta
jatkettiin klo 19.05.
-------------------------------------Puheenjohtaja ehdotti asian palauttamista kirkkoneuvostolle
tekstitarkennuksen takia. Häntä kannatti Simo Vesa ja Jorma Peltonen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa kiinteistökaupan
kirkkoneuvoston uuteen valmisteluun tekstitarkennuksen takia.

71 §
Uusien jäsenten nimittäminen Särkisalon alueneuvostoon, lapsityön johtokuntaan ja nuorisotyön
johtokuntaan
Särkisalon alueneuvoston jäsen Anna Kaisa Siltanen on muuttanut pois
Särkisalon alueelta.
Lapsityön johtokunnan varsinainen jäsen Heini Siikanen on muuttanut
paikkakunnalta.
Hannu Lindström anoo eroa nuorisotyön johtokunnan jäsenyydestä.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Anna Kaisa Siltasen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Anna Kaisa Siltasen
tilalle Särkisalon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto hyväksyy Heini Siikasen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Heini Siikasen
tilalle lapsityön johtokuntaan.

Kirkkovaltuusto hyväksyy Hannu Lindströmin eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Hannu Lindströmin
tilalle nuorisotyön johtokuntaan.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Anna Kaisa Siltasen, Heini Siikasen ja Hannu
Lindströmin eron.
Kirkkovaltuusto nimitti varajäsen Marita Lönnfors-Tähtisen uudeksi
varsinaiseksi jäseneksi Särkisalon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimitti Eija Aarnion Marita Lönnfors-Tähtisen
varajäseneksi Särkisalon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimitti Maj-Reeta Virtasen uudeksi varsinaiseksi
jäseneksi lapsityön johtokuntaan.
Kirkkovaltuusto nimitti Tuomas Liimataisen uudeksi varsinaiseksi
jäseneksi nuorisotyön johtokuntaan.

72 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.10.2013 päättänyt mm.
- valita Salon seurakunnan seurakuntamestarin virkaan (Kiikalan alue)
Perttu Tiilikaisen.
- valita Salon Seurakuntasanomien kustantajaksi ajalle 1.1.2014–
31.12.2015 Salon Seudun Sanomat Oy:n.
- hyväksyä Salon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman
vuodelle 2014.
- siirtää vuoden 2013 toteutumattomista (Halikon kirkon katto)
investointimäärärahoista Perniön uurnahautausmaan lisämäärärahoiksi 200.000 euroa, Kirkkokatu 5 kiinteistön peruskorjaukseen
50.000 euroa, kiinteistönhoitokoneen hankintaan 40.000 euroa ja
seurakunnan lukitusjärjestelmän uusimiseen 50.000 euroa. Yhteensä
340.000 euroa.
- jatkaa kiinteistötyöntekijä Jouni Lembergin työsuhdetta toistaiseksi.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.11.2013 päättänyt mm.
- valita työryhmän valmistelemaan aluetyön kehittämistä.
- merkinnyt tiedokseen leirikeskustyöryhmän raportin ja päättänyt,
että työryhmä jatkaa työskentelyä selvittäen leirikeskusten
profilointia.
- solminut yhteistyösopimuksen Puolustusvoimien kanssa osana
seurakunnan valmiussuunnitelman laadintaa.
- tilata Kotimaa-lehden vain seurakunnan toimipisteisiin ja ainoastaan
erikseen pyydettäessä työntekijän tai luottamushenkilön
kotiosoitteeseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

73 §
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

74 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. Loppuvirtenä veisattiin
virsi 30.
Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan, olemme todenneet
sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.

Salo 20.12.2013

Jorma Peltonen

Arja Pykäri

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 11.12.2013–31.1.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.12.2013–31.1.2014 klo 9.00–15.00.

Salo 3.2.2014

Virva Koski

