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Kokouksen alussa esittäytyivät Salon seurakunnan uudet kanttorit
Samuli Takkula (Halikon alue) ja Jari Parviainen (Salo-Uskelan alue).
Kirkkovaltuusto kuuli molemmilta yhden lauluesityksen.
54 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
55 §
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 27 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 30 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Anja Palmun
toimimaan estyneen Aleksi Hehkon tilalla, Pirjo Virtasen toimimaan
estyneen Saku Nikkasen tilalla ja Timo Tammen toimimaan estyneen
Simo Vesan tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

56 §
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 Saku
Nikkanen ja Pirjo Parviainen.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 25.10.2013 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 28.10.2013–27.11.2013 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Pirjo Virtanen ja Pirjo Parviainen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 25.10.2013 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
28.10.2013–27.11.2013 klo 9.00–15.00.

57 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

58 §
Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3-105 myynti
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 107 §
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 15.5.2013 Salon Asuntopalvelu LKV:n
hoitamaan aiemmin päätettyjen kohteiden myynnin kohteiden myyntihinta-arvioiden
mukaisesti.
Kohteen pinta-ala on 1,39 ha, josta pellon osuus 0,99 ha.
Kohteesta on saatu viisi ostotarjousta. Erittely liitteessä 7.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3105 myymisen Antti Aallolle 80.000 euron hintaan liitteenä 11 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.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkovaltuusto 5.9.2013 49 §
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: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy
Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3-105 Antti Aallolle 80.000 euron hintaan.
Kauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti palauttaa kaupan valmistelun kirkkoneuvostolle
kauppakirjan omistusoikeuden siirtoa koskevan tekstin tarkistusta varten.

Kirkkoneuvosto 2.10.2013 127 §
Ostaja on ilmoittanut lopullisen kaupan ehdoksi rakennusluvan saannin
kohteelle. Kirkkoneuvosto on tarkentanut ehtoa siten, että ostajan pitää
aloittaa toimenpiteet rakennusluvan hakemiseksi kahden kuukauden
kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta ja kauppakirjassa annetaan
valtuutus ostajalle asian hoitamiseksi ennen lopullista omistusoikeuden
siirtoa.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 3 olevan kauppakirjan, jolla Salon
seurakunta myy Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3-105 Antti Aallolle
80.000 euron hintaan.
Kauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy
Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3-105 Antti Aallolle 80.000 euron
hintaan.
Kauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että koska päätös oli yksimielinen ja läsnä oli 30
valtuutettua, täyttyivät päätöstä tehtäessä myös kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskevat valtuustoa sitovat kirkkolain määräenemmistösäädökset.
Kauppa päätettiin yksimielisesti antaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

59 §
Aluetyön johtokunnan lakkauttaminen
Aluetyön johtokunta 21.8.2013 24 §
Salon seurakunnan kirkkovaltuusto on 28.1.2009 hyväksynyt aluetyön johtokunnan
johtosäännön (Liite1). Tärkeänä osana Salon seurakunnan aluetyön kehittämistä on
aluetyön johtokunnan tehtävien tarkentaminen ja uudelleen määrittely. Salon
seurakunnan ensimmäisten toimintavuosien aikana on jo kertynyt runsaasti
kokemukseen perustuvaa tietoa, jota voidaan hyödyntää aluetyön johtokunnan tehtävien
tarkentamisessa ja uudelleen määrittelyssä.
Aluetyön johtokunta on kokouksessaan 8.5.2013 keskustellut aluetyön johtokunnan
tehtävistä ja päättänyt, että johtokunnan esittelijä Kaarlo Launonen laatisi 21.8.2013
pidettävään kokoukseen esityksensä aluetyön johtokunnan uudeksi johtosäännöksi.
Aluetyön johtokunnan uuden johtosäännön sijaan on Launonen laatinut esityksensä
yhteistyön kehittämistoimikunnan ohjesäännöksi (Liite2).
Ohjesääntö painottaa toiminnallista yhteistyötä, joka mahdollistaa kaikkien
seurakuntalaisten yhdenvertaisen aseman toteutumisen.
Koska luottamuselinten määrää ei ole Salon seurakunnassa tarkoituksenmukaista lisätä,
tulisi aluetyön johtokunnan tilalle valita yhteistyön kehittämistoimikunta.
Päätösesitys: Keskustellaan yhteistyön kehittämistoimikunnasta ja sen ohjesäännöstä
sekä mahdollisuudesta korvata aluetyön johtokunta yhteistyön kehittämistoimikunnalla.
Aluetyön johtokunta tekee kirkkoneuvostolle esityksen asiasta.
Päätös: Aluetyön johtokunta piti tärkeänä, että seurakunnassa on sellainen luottamuselin,
jonka tärkeimpänä tehtävänä on yhteistyön kehittäminen. Kaarlo Launosen laatima
esitys yhteistyön kehittämistoimikunnan ohjesäännöksi vastaa varsin hyvin niihin
tarpeisiin, joita Salon seurakunnassa yhteistyön kehittämisen suhteen on.
Aluetyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ryhtymistä niihin toimenpiteisiin, joita
aluetyön johtokunnan korvaaminen yhteistyön kehittämisen toimikunnalla edellyttää.

Kirkkoneuvosto 2.10.2013 125 §
Aluetyön johtokunnan 21.8.2013 hyväksymä yhteistyön
kehittämistoimikunnan ohjesääntö on liitteenä 1.
Kirkkoneuvosto keskustelee yhteistyön kehittämistoimikunnan
asettamisesta ja sen ohjesäännöstä sekä kirkkovaltuustolle tehtävästä
esityksestä aluetyön johtokunnan lakkauttamiseksi.
Kirkkoherran esitys: Puheenjohtaja tekee esityksen käydyn keskustelun
pohjalta.
--------------------------------------

Asiasta käydyn keskustelun pohjalta kirkkoneuvosto päätti esityksestään
kirkkovaltuustolle.
-------------------------------------Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle aluetyön johtokunnan
lakkauttamista.
----------------------------------Valtuutettu Seppo Knuutila esitti, että asia palautetaan kirkkoneuvostolle
uudelleen valmisteltavaksi. Häntä kannattivat Ritva Koisti, Jouko
Marjalaakso ja Antti Ruska.
Koska asiasta oli tehty kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava esitys,
suoritettiin asiasta äänestys. Kirkkoneuvoston esitystä kannatti 8
valtuutettua ja Seppo Knuutilan esitystä 21 valtuutettua, yksi äänesti
tyhjää.
-----------------------------------Päätös:

Suoritetun äänestystuloksen perusteella (8-21, 1 tyhjä) aluetyön
johtokunnan lakkauttamista koskeva asia palautettiin kirkkoneuvoston
uuteen valmisteluun.

60 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2014
Salon seurakunnan veroprosentti on ollut koko seurakunnan historian
ajan, vuodesta 2009 alkaen, 1,2 %. Vuoden 2013 talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto hyväksyi vuosille 2014–2016
tasapainotussuunnitelman, jonka mukaan käyttömenoja leikataan ja
veroprosentti nostetaan 1,4 %:iin.
Kirkkoneuvosto on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt tavoitetuloslaskelman vuodelle 2014. Tällä hetkellä näyttää siltä, että henkilöstökulujen osalta vaadittua tavoitetta ei tulla saavuttamaan, joten veroprosentin nosto 1,4 %:iin ei riitä.
Verotuloista kirkollisverotulot kattavat tällä hetkellä pelkästään seurakunnan henkilöstömenot, jotka ovat 7,5 milj. euroa vuodessa. Yhteisöverotuotot jäävät tällä hetkellä alle miljoonaan euroon vuositasolla.
Tämä tarkoittaa, että seurakunnan vuosikate tulee jatkumaan alijäämäisenä, mikäli veroprosenttia ei nosteta vähintään 1,5 %:iin ja
mikäli samalla ei tehdä kaikkia mahdollisia toimenpiteitä käyttömenojen
vähentämiseksi.
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 2014 määrätään 1,5 %.
-----------------------------------Kirkkoneuvosto keskusteli tasapainotussuunnitelman toteuttamisesta ja
siinä esitetyn 1,4 kirkollisveroprosentin vaikutuksista.

Kirkkoneuvoston jäsen Ari-Pekka Luoma esitti kirkollisveroprosentin
korotusta tasapainotussuunnitelman mukaisesti 1,2:sta 1,4:ään. Häntä
kannatti Simo Vesa.
Koska oli tehty esitys, joka poikkesi talousjohtajan esityksestä,
suoritettiin äänestys. Äänestyksessä Ari-Pekka Luoman esityksen
kannalla oli 8 jäsentä, talousjohtajan esityksen kannalla 2 jäsentä ja yksi
äänesti tyhjää.
-------------------------------------Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto määrää veroprosentiksi 1,4 % vuodelle 2014.
-------------------------------------Valtuutettu Pekka Gustafsson esitti veroprosentin pitämistä ennallaan
1,2:ssa. Häntä kannatti Pirjo Virtanen.
Koska asiasta oli tehty kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava esitys,
suoritettiin äänestys. Kirkkoneuvoston esitystä kannatti 26 valtuutettua
ja Pekka Gustafssonin esitystä 4 valtuutettua.
---------------------------------------

Päätös:

Suoritetun äänestystuloksen perusteella (26-4) kirkkovaltuusto määräsi
veroprosentiksi 1,4 % vuodelle 2014.

61 §
Salon seurakunnan hautapaikoista perittävät maksut 2014
Salon seurakunnassa otettiin vuonna 2013 käyttöön omien kuntalaisten
hautapaikkamaksut Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt Salon seurakunnan
hautapaikkahinnastoa vuodelle 2014 ja esittää seuraavaa:
Hautapaikkamaksut (hautaoikeus 25 v)
Hautapaikkamaksut Oma kunta
(hautaoikeus 25v)

Muu kunta

Arkkuhauta
Arkkuhaudan
hallinta-ajan
jatkaminen
Uurnahauta
Uurnahaudan
hallinta-ajan
jatkaminen
Muistolehto
Sirottelulehto

150 €

500 €

75 €

250 €

75 €

200 €

50 €

100 €

-

-

Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 § mukaan hautapaikoista perittävistä
maksuista päättää kirkkovaltuusto.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy yllä olevat Salon seurakunnan
hautapaikkamaksut vuodelle 2014.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

62 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2.10.2013 päättänyt mm.
- valita Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävään kanttorin virkaan Jari Parviaisen.
- valita Salon seurakunnan seurakuntamestarin virkaan (Perniön alue)
Lasse Vuorisen

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

63 §
Muut asiat

Ei ollut.

64 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55. Loppuvirtenä veisattiin
virrestä 552.

Kokouksen vakuudeksi

Annika Määttänen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

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

Salo 25.10.2013

Pirjo Virtanen

Pirjo Parviainen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 16.10.2013–27.11.2013.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
28.10.2013–27.11.2013 klo 9.00–15.00.

Salo 28.11.2013

Virva Koski

