Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 4/2013
Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 5.6.2013 klo 18.00–19.00
Salon seurakunta, seurakuntatalo, juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Osallistujat:
Jäsenet
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Gustafsson Pekka
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Hujanen Terttu
Iho Irma
Knuutila Seppo
Koisti Ritva
Kunnia Marjo
Kurki Kirsti
Laurila Juha
Leppävirta Merja
Luoma Ari-Pekka
Mannonen Kirsi
Marjalaakso Jouko
Muuri Kaarlo
Mäkinen Karoliina
Määttänen Iiris
Nieminen Matti
Nikkanen Saku
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Pykäri Arja
Pölönen Hannu
Ruska Antti
Siltanen Anna Kaisa
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka
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30 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Veisattiin suvivirrestä 571;1-4.

31 §
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, Marika Hietasen toimimaan
estyneen Karoliina Mäkisen tilalla, Riitta Heleniuksen toimimaan
estyneen Matti Niemisen tilalla, Pirjo Virtasen toimimaan estyneen Saku
Nikkasen tilalla ja Raila Pellon toimimaan estyneen Pirjo Parviaisen
tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

32 §
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 Merja
Leppävirta ja Ari-Pekka Luoma.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 7.6.2013 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 10.6.2013–16.7.2013 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Merja Leppävirta ja Kirsi Mannonen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 7.6.2013 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
10.6.2013–16.7.2013 klo 9.00–15.00.

33 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

34 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen
vahvistaminen sekä vastuuvapaudesta päättäminen
Salon seurakunnan tasekirja tilivuodelta 2012 on liitteenä 1.
Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2012 on liitteenä 2.
Vuosi 2012 oli Salon seurakunnan neljäs toimintavuosi.
Alueiden yhteistoimintaa eri työaloilla on kehitetty edelleen.
Määräaikaiset diakonian, nuoriso- ja maahanmuuttajatyön virat
vakinaistettiin. Samoin vakinaistettiin tiedottajan työsuhde.

Hallitusti huomiseen -suuntaviivatyö valmistui työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden yhteisen työskentelyn tuloksena.
Seurakunta joutui tarkistamaan kesken talousarviovuoden verotulojen
tuloarviota alaspäin 1,2 miljoonalla eurolla. Tarkistettu verojen
tuloarvio, 8,8 milj. euroa, alittui vielä 4,62 %:lla.
Salon seurakunnan tilikauden tulos on 1.334.578,12 euroa alijäämäinen.
Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on
466.622,89 euroa ja tilikauden alijäämä 867.955,23 euroa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden alijäämä 867.955,23 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman vähennykseksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2012 ylijäämä 185.458,74 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
tilikauden alijäämä 867.955,23 euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2012.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2012.
Kirkkovaltuusto hyväksyi ja vahvisti yksimielisesti Salon seurakunnan
vuoden 2012 tilinpäätöksen.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2012 ylijäämä 185.458,74 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Salon seurakunnan tilikauden
alijäämä 867.955,23 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman
vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti vastuuvapauden
tilivelvollisille vuodelta 2012.

-----------------------------------Kirkkovaltuuston jäsen Päivi Uusitalo ilmoitti esteellisyydestään
pykälässä 35, eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
----------------------------------35 §
Maanvaihto Salon kaupungin kiinteistön 734-1-9-3 ja Salon seurakunnan kiinteistöjen 734-619-1212 ja kiinteistöjen 734-433-8-4, 734-599-3-0 ja 734-619-1-27 määräalojen välillä
Kirkkoneuvosto 12.2.2013 § 22
Diakoniatyön kiinteistöjärjestelyt
Salon seurakunnan diakoniatyö on toivonut tiloja, joihin voitaisiin sijoittaa lahjoitettuja huonekaluja
diakoniatyön asiakkaille jaettavaksi.
Isännöitsijä ja kiinteistöpäällikkö ovat kartoittaneet seurakunnan omia tiloja, mutta sopivaa ei ole löytynyt.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kiinteistöselvityksessä oli esillä myös Saloton vuokratilasta
luopuminen, mikäli edullisempi tila löytyy.
Salon kaupunki on mahdollisesti luopumassa Kirkkokatu 5:n kiinteistöstä, joka sijaitsee Salon kirkon
viereisellä tontilla. Kiinteistön sijainti kirkon ja seurakuntatalon naapurissa olisi seurakunnan toimintaan
sopiva ja tontilla oleva rakennus on sisäpuolisella remontilla mahdollista saada diakoniatyön tarpeisiin
sopivaksi. Tilaan olisi mahdollista sijoittaa kaikki diakoniatyön keskusta-alueen toiminnot: Salotto,
vastaanottotilat, työhuoneet sekä vaate- ja huonekaluvarasto.
Nykyiset diakoniatyön toimisto- ja vastaanottotilat Torikatu 6:n kiinteistössä on mahdollista ottaa joko
asunto- tai toimistokäyttöön.
Asiaa on alustavasti kaupungin kanssa valmisteltu ja pyritty löytämään mahdollisia kaupungille tarpeellisia
vaihtoalueita. Näitä mahdollisia vaihtoalueita on löytynyt neljä, joista yksi sijaitsee Hämeenkyläntien varrella
sekä kolme aluetta Perniön Melassuon mäen alueella.

Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa asian valmistelua ja valitsee oman
edustajansa viranhaltijoiden lisäksi neuvottelemaan kaupungin kanssa Kirkkokatu 5:n kiinteistön kaupasta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston edustajaksi kaupan valmisteluun valittiin
yksimielisesti Matti Nieminen.

Kaupungin ja seurakunnan välillä on valmisteltu oheisen liitteen 3
mukainen maanvaihtosopimus, jonka mukaisesti kohteiden vaihtoarvo
on yhteensä 437.000 euroa.
Salon kaupunginvaltuusto on käsitellyt ja hyväksynyt osaltaan
maanvaihdon kokouksessaan 20.5.2013.
Salon seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.5.2013 § 70
kohdalla hyväksynyt kiinteistökaupan.
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.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen 3 mukaisen
vaihtokirjan hyväksymistä, jossa Salon kaupungin kiinteistön 734-1-9-3
sekä Salon seurakunnan kiinteistön 734-619-12-12 ja kiinteistöjen 734433-8-4, 734-599-3-0 ja 734-619-1-27 määräalojen välillä suoritetaan
maanvaihto. Vaihtoarvo on 437 000 euroa.

Kauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että koska päätös oli yksimielinen ja läsnä oli 32
valtuutettua, täyttyivät päätöstä tehtäessä myös kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskevat valtuustoa sitovat kirkkolain määräenemmistösäädökset.
Kauppa päätettiin yksimielisesti antaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

36 §
Ilmoitusasiat

Päätös:

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.5.2013 päättänyt mm.
- merkitä tiedokseen varainhoitajien raportit 30.4.2013.
- valita yksimielisesti suntion virkaan (Salo-Uskelan alue)
Jani Ursinin.
- valita Salon Asuntopalvelu LKV:n tarjouksessa mainittujen
kohteiden kiinteistövälittäjäksi.
- pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia jatkamaan Kimmo
Malisen virkamääräystä Salon seurakunnan seurakuntapastorin (VI)
viransijaisuuden ajan kuitenkin enintään 31.12.2014 asti.
- vahvisti lähetystyön johtokunnan päätöksen Kazanin kirkkohankkeen
tukemisesta 10 000 eurolla vuonna 2013.
- merkinnyt tiedokseen tulossa olevan piispantarkastuksen. Ajankohta
on 24.–25.4.2014 ja 27.4.2014 (to-pe,su).
- merkinnyt tiedokseen kirkkohallituksen päätöksen Pensalon
määräalan kaupan vahvistamisesta ja asiasta tehdyn valituksen
hylkäämisestä.
Merkittiin tiedoksi.

37 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
38 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

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 7.6.2013

Merja Leppävirta

Kirsi Mannonen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 28.5.2013–16.7.2013.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
10.6.2013–16.7.2013 klo 9.00–15.00.

Salo 17.7.2013

Virva Koski

