Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 3/2013
Aika:
Paikka:

Maanantaina 29.4.2013 klo 18.00–18.16
Salon seurakunta, Naarilan leirikeskus, Naarilantie 369, Perniö

Osallistujat:
Jäsenet
Hyttinen Marjatta pj
Määttänen Annika vpj
Gustafsson Pekka
Haapanen Maarit
Hehko Aleksi
Heikkinen Seppo
Heikkola Hillevi
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
Viranhaltijat:
Hukka Timo,
kirkkoherra
Eriksson Marjut,
talousjohtaja
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21 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

22 §
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 26 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 31 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli kaksi
valtuutettua.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Anja Palmun
toimimaan estyneen Aleksi Hehkon tilalla, Marjaana Mänkärin
toimimaan estyneen Seppo Heikkisen tilalla, Antti Vierjoen toimimaan
estyneen Kirsi Mannosen tilalla, Raila Pellon toimimaan estyneen Iiris
Määttäsen tilalla ja Pirjo Virtasen toimimaan estyneen Saku Nikkasen
tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

23 §
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 Marjo
Kunnia ja Kirsti Kurki.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 6.5.2013 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 7.5.2013–12.6.2013 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Kirsti Kurki ja Juha Laurila.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 6.5.2013 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
7.5.2013–12.6.2013 klo 9.00–15.00.

24 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 §
Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (VI) vaali
Kirkkoneuvosto 17.4.2013 § 53
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 27.3.2013
päättänyt Salon seurakunnan kanttorin viran (VI) hakijoiden
kelpoisuudesta ja antanut hakijoista lausunnon. Määräaikaan mennessä
virkaa ovat hakeneet Sanna-Maija Rautakoski, Jukka Saarinen, Samuli
Takkula ja Henri Tuominiemi sekä kaksi henkilöä, jotka eivät halua
nimeään julkisuuteen hakuprosessin aikana.
Kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä on kutsunut hakijat
antamaan vaalinäytteensä tiistaina 16.4.2013. Haastattelutyöryhmä antaa
kokouksessa ehdotuksensa virkavaalista.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää esityksestään
kirkkovaltuustolle haastattelutyöryhmän ehdotuksen perusteella.
--------------------------------Kirkkoneuvoston jäsenille jaettiin haastattelutyöryhmän laatimat
luonnehdinnat hakijoista. Hakijoista Sanna-Maija Rautakoski oli
peruuttanut hakemuksensa saatuaan viran muualta.
Kokouksessa oli käytettävissä myös tuomiokapitulin lähettämät
hakijoiden asiapaperit sekä tuomiokapitulin lausunnot hakijoista.
Valitusaika hakijoiden kelpoisuudesta päättyy 6.5.
Haastattelutyöryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää Samuli Takkulan
valitsemista Salon seurakunnan kanttoriksi (Halikon alueelle), perusteina
Takkulan koulutus ja laaja-alaiset musiikilliset taidot.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin virkaan valitaan
Samuli Takkula.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
Samuli Takkulan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin
virkaan.

26 §
Muurlan Kistolan kylässä sijaitsevan Tyynelä–kiinteistön Rn:o 2:37 myynti
Kirkkoneuvosto 19.6.2012 88 §
Taito Selanderin testamentti
Eira ja Taito Selander ovat aikanaan tehneet testamentin, jonka mukaan koko omaisuus
menee sille seurakunnalle, johon heidät kummatkin on haudattu. Eira Selander on
kuollut vuonna 1995 ja Taito Selander 2011. Molemmat on haudattu Salon
seurakunnan Suomusjärven hautausmaalle. Testamentin ainoa ehto on, että haudan
hoitoon ja kunnostukseen käytetään varoja ainakin 20 vuoden ajan.
Testamentti on saanut lainvoiman 15.5.2012 ja siihen kuuluu Muurlan alueella olevan
kiinteistön lisäksi auto, puhelinosake, osuuskaupan jäsenyys sekä pankkitalletuksia
noin 20.000 euron verran.
Tyynelä-niminen kiinteistö sijaitsee Kistolan kylässä osoitteessa Kaukolantie 243.
Tontilla on pieni vanha mökki ja ulkorakennuksia. Tontti sijaitsee kyläalueella, jossa
on muuta asutusta.
Kiinteistöllä on normaalia koti-irtaimistoa, jonka myyminen esim. huutokaupalla
mahdollistaisi seurakunnan muun tarpeettoman irtaimiston kauppaamisen samalla
kertaa. Huutokaupan tuotto olisi mahdollista käyttää esim. johonkin lähetyskohteeseen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
- antaa kiinteistön myynnin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle
kiinteistövälittäjän kilpailutusta ja myyntiä varten hyväksytyn Hallitusti huomiseen
-suuntaviivojen mukaisesti
- myöhemmin kiinteistön myynnistä saatavien varojen käytöstä
- myydä kiinteistön koti-irtaimiston sekä muun seurakunnan tarpeettoman
irtaimiston (luetteloitu) huutokaupalla kohteessa heinä-elokuun vaihteessa, myydä
myös auton huutokaupassa ja ohjata kertyneet varat päättämäänsä
lähetyskohteeseen

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen sekä päätti, että irtaimiston
huutokauppavarat lahjoitetaan Inkerin kirkon kautta Godly Play- työhön Venäjällä.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.10.2012 § 74
Salon seurakunta on saanut Taito ja Eira Selanderin testamentin perusteella kaiken
kuolinpesän omaisuuden. Irtain omaisuus on myyty huutokaupalla 27.7.2012.
Kuolinpesän omistukseen on kuulunut Tyynelä RN:o 2:37 -niminen tila Muurlan
alueella, Kistolan kylässä. Nykyinen kiinteistötunnus on 734-661-2-37, tilan pinta-ala
on 0,3 ha. Tilalla on kaksi huonetta ja keittiön, noin 60 m2:n suuruinen asuinrakennus,
sauna, liiteri ja autotalli. Salon seurakunnalle on myönnetty lainhuuto tilaan 19.7.2012
Kiinteistö on seurakunnan toimintaan tarpeeton.
Isännöitsijän esitys:
Johtokunta päättää valita kiinteistövälittäjän kokouksessa esitettävien hinta-arvioiden ja
välityspalkkiopyyntöjen perusteella sekä päättää joko myyntihinnasta tai
tilanmyymisestä muulla perusteella.
Päätös: Johtokunta valitsi yksimielisesti kiinteistövälittäjäksi Salon OP-Kiinteistökeskus Oy:n saadun tarjouksen mukaisesti. Myyntihinnaksi vahvistettiin 60.000
euroa/tarjous.
Kirkkoneuvosto 17.4.2013 § 61
Kiinteistöstä on saatu tarjous 55.000 euroa, jonka perusteella on laadittu oheinen
kauppakirjaluonnos. Liite 5.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Salon seurakunnan omistaman
Tyynelä Rn:o 2:37 kiinteistön myynnin Auli Oksaselle 55 000 euron kauppahinnalla
oheisen kauppakirjaluonnoksen, liite 5, 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: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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 1 olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy
Tyynelä nimisen tilan 734-661-2-37 Auli Oksaselle 55 000 euron
hintaan.
Kirkkovaltuuston päätös annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että koska päätös oli yksimielinen ja läsnä oli 31
valtuutettua, täyttyivät päätöstä tehtäessä myös kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskevat valtuustoa sitovat kirkkolain määräenemmistösäädökset.
Kauppa päätettiin yksimielisesti antaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

27 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.3.2013 päättänyt mm. seuraavista
asioista
- hyväksynyt ja allekirjoittanut seurakunnan vuoden 2012 tasekirjan ja
antanut sen tilintarkastajien tarkistettavaksi
- hyväksynyt Kiikalan kirkon kellotapulin katon korjausurakoitsijaksi
Vanhat Talot Oy:n edullisimman tarjouksen, 112.600 euroa (alv 0%).
- hyväksynyt lähetystyön johtokunnan esitykset koskien Koskisen
lähetysrahastosta myönnettävien avustusten perusteita ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2013
- hyväksynyt työmarkkinajärjestöjen sopiman, 1.4.2013 lähtien
maksettavan palkkajärjestelyerän kohdentamisen tehtävien
vaativuusryhmän tarkistuksiin
- hyväksynyt ystävyysseurakuntatyön toimikunnan ohjesäännön
- merkinnyt tiedokseen, että Salon kaupungin ja seurakunnan välinen
sopimus koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä yhteistyössä
on päättymässä 30.6.2013. Kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen
tuloksena on todettu, ettei sopimusta ole tarvetta jatkaa. Kaupunki
järjestää toiminnan jatkossa omalla henkilöstöllään omissa tiloissaan.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 17.4.2013 päättänyt mm.
- lausunnon antamisesta Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
virkamääräyksestä Ulla Ristolaiselle 9.6.2013 alkaen toistaiseksi tai
ainakin 1.9.2014 asti Salon seurakuntapastorin (II) virkaan sekä Jussi
Houtulle 1.8.2013 alkaen toistaiseksi tai ainakin 31.5.2014 asti Salon
seurakuntapastorin (III) virkaan.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

28 §
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

29 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.

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 6.5.2013

Kirsti Kurki

Juha Laurila

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 18.4.2013–12.6.2013.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
7.5.2013–12.6.2013 klo 9.00–15.00.

Salo 13.6.2013

Virva Koski

