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17 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
18 §
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 6 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 33 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Anja Palmun
toimimaan estyneen Aleksi Hehkon tilalla, Raila Pellon toimimaan
estyneen Seppo Heikkisen tilalla, Elina Suonio-Peltosalon toimimaan
estyneen Kaarlo Muurin tilalla, Pirjo Virtasen toimimaan estyneen Saku
Nikkasen tilalla, Marjaana Mänkärin toimimaan estyneen Antti Ruskan
tilalla ja Helinä Rinteen toimimaan estyneen Anna Kaisa Siltasen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

19 §
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 Anna Kaisa
Siltanen ja Päivi Uusitalo.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 6.6.2014 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 9.6.2014–15.7.2014 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Simo Vesa ja Päivi Uusitalo.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 6.6.2014 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
9.6.2014–15.7.2014 klo 9.00–15.00.

20 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Jouko Marjalaaksolle myönnettiin
puheenvuoro Muut asiat pykälän kohdalla.

21 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen
vahvistaminen sekä vastuuvapaudesta päättäminen
Liite 1: Tasekirja vuodelta 2013
Liite 2: Tilintarkastuskertomus
Vuosi 2013 oli Salon seurakunnan viides toimintavuosi.
Hallitusti huomiseen -strategia on ohjannut toimintaa ja taloutta on jo
viety tasapainottamisen suuntaan, vaikkakin tasapainotussuunnitelma
kattaa varsinaisesti vuodet 2014–2016. Palkkauksissa on noudatettu
kirkkoneuvoston ohjetta, jonka mukaan yli kuuden (6) kuukauden
palkkaukset vaativat kirkkoneuvoston päätöstä. Alle kuuden (6)
kuukauden palkkauksiin riittää kirkkoherran tai talousjohtajan lupa. Näin
on pyritty varmistamaan, että mietitään aina sijaisten palkkaamisen
sijaan muita vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi.
Kirkollisverotulot ylittyivät budjetoidusta. Tämä johtui osin siitä, että
verotusta muutettiin siten, että aiemmin seuraavan vuoden puolella
tuloutettu osuus aikaistettiin maksuun jo edellisvuoden puolella. Tämän

muutoksen vaikutus tulee näkymään vähennyksenä tämän vuoden
puolella, mutta sitä osittain kompensoi veroprosentin nosto.
Vuosi 2013 oli sijoitusten osalta hyvä vuosi. Rahoitustuotot yhteensä
olivat yli 2 milj. euroa. Satunnaisia tuottoja saatiin pysyvien vastaavien
myyntivoitoista 641.673,85 euroa. Näiden tulo-osuuksien johdosta
tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi.
Salon seurakunnan tilikauden tulos on 316.220,68 euroa ylijäämäinen.
Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on
466.622,89 euroa ja tilikauden ylijäämä 782.843,57 euroa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden ylijäämä 782.843,57 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2013 ylijäämä 46.913,61euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
tilikauden ylijäämä 782.843,57 euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2013.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2013.
Kirkkovaltuusto hyväksyi ja vahvisti yksimielisesti Salon seurakunnan
vuoden 2013 tilinpäätöksen.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2012 ylijäämä 46.913,61 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Salon seurakunnan tilikauden
ylijäämä 782.843,57 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman
lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti vastuuvapauden
tilivelvollisille vuodelta 2013.

22 §
Noin 3,8 ha:n määräalan myynti Kalkkimäki nimisestä tilasta (734-674-5-14)
Liite 3: Kauppakirjaluonnos
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 29.5.2013
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.10.2013
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5.2.2014
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2.4.2014 § 22
Kalkkimäki –tilan metsän myynnistä on julkaistu myynti-ilmoitus Salon Seudun
Sanomissa su 2.3.2014, missä tarjoukset on pyydetty seurakunnan kiinteistötoimistoon
14.3.2014 klo 16.00 mennessä.
Tiedusteluja ilmoituksen johdosta tuli yli 30. Asiakirjoja lähetettiin postin /sähköpostin välityksellä 20.
Ilkka ja Sanna Kyöstilä ilmoitettiin, että myynti-ilmoitus on julkaistu mainitussa
lehdessä ja että heidän tarjouksensa huomioidaan.
Tarjouksia jätettiin kolme ja neljäntenä on Kyöstilöiden tarjous.
Määräaikaan mennessä korkeimman tarjouksen tekivät Jaakko ja Anna-Maija Korsimo,
8.150 €. Liite nro 3 tarjouksista.
Isännöitsijän esitys
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että Salon seurakunta myy Jaakko ja Anna-Maija
Korsimolle Kalkkimäki RN:o 5:14 –tilasta noin 3,8 ha:n suuruisen määräalan 8.150 €:n
kauppahinnalla tarjouksen, kauppakirjan, kartan ja metsäarvion perusteella lisämaaksi
ostajien omistamaan tilaan; Rauhala 734-674-11-6.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kirkkoneuvosto 15.4.2014 § 64
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy n. 3,8 ha:n määräalan myymisen Kalkkimäki
nimisestä tilasta (734-674-5-14) Jaakko ja Anna-Maija Korsimolle 8.150
euron hintaan liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kiinteistökauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti n. 3,8 ha:n määräalan
myymisen Kalkkimäki nimisestä tilasta (734-674-5-14) Jaakko ja
Anna-Maija Korsimolle 8.150 euron hintaan liitteenä 3 olevan
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kauppa päätettiin antaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

23 §
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Liite 4, Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kirkkoneuvosto 27.5.2014 § 78
Kirkkolain muutos koskien virkamiesoikeudellisia säännöksiä on tullut
voimaan 1.6.2013. Lain voimaantulosäännöksen mukaan työnantajan
virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain
voimaantulosta eli enintään 31.5.2014 asti. Virkasäännössä on ollut
maininta viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos
viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos

kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä
itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto.
Virkasäännön lakkaamisen takia on Kirkkohallitus ohjeistanut
kirkkoneuvoston ohjesääntöön otettavaksi aiemmin virkasääntöön
kuulunut maininta viran täyttävästä viranomaisesta.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy oheisen liitteen 4 mukaisen kirkkoneuvoston
ohjesäännön ja kumoaa Salon seurakunnan virkasäännön.
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

24 §
Aluetyön johtokunnan lakkauttaminen 1.1.2015 alkaen ja aluetyön neuvottelukunnan ja
alueneuvoston johtosääntöjen hyväksyminen
Liite 5, Aluetyön neuvottelukunnan johtosääntö
Liite 6, Alueneuvoston johtosääntö
Kirkkoneuvosto 15.4.2014 § 62
Organisaation uudistamista valmistelevan työryhmän pohjaesitys
Kirkkoneuvosto asetti vuoden 2013 lopulla työryhmän valmistelemaan organisaation
uudistamista, lähinnä pohtimaan aluetyön johtokunnan
tehtäviä ja asemaa. Kirkkoneuvostossa käytävän keskustelun pohjalta työryhmä
valmistelee seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen uudistetut ohjesäännöt
esitettäväksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi.
Työryhmän muistio on liitteenä 2.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvostossa käytävän keskustelun pohjalta työryhmä
valmistelee seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen uudistetut ohjesäännöt
esitettäväksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi työryhmän muistion valmistelun pohjaksi
muutoksella, että ”Alueyhteistyön neuvottelukunta” muutetaan kuuluvaksi ”Aluetyön
neuvottelukunta”.

Kirkkoneuvosto 27.5.2014 § 79
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa aluetyön
johtokunnan 1.1.2015 alkaen ja että se hyväksyy liitteiden mukaiset
johtosäännöt.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

25 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.4.2014 päättänyt mm.
- hyväksyä rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman vuosille
2014–2016.
- hyväksyä As Oy Tahkontornin huoneiston myynnistä saatujen
varojen käytön Perttelin alueen vanhus- ja diakoniatyöhön.

-

-

-

Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman Perttelin alueneuvoston
esityksestä.
hyväksynyt kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksen
rahastohautojen (11 kpl) hoidon lopettamisesta Muurlan
hautausmaalla rahastopääomien ollessa lopussa.
vakinaistaa siivoojan työsuhteen Kirkkokatu 5:n sekä tarvittaessa
muissa seurakunnan kiinteistössä.
hyväksyä Salon Mineraali Oy:n sopimusluonnoksen koskien
kalkkikivikaivoksen laajennushanketta, siltä osin kuin se sijoittuu
seurakunnan omistamalle Pappila-nimiselle tilalle Kiskossa.
hyväksynyt kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden vuosilomat ja
lomarahavapaat.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.5.2014 päättänyt mm.
- muuttaa viranhaltijapalkkojen maksupäiväksi kuukauden 15.
päiväksi syyskuusta 2014 alkaen.
- ottaa seurakunnan nimikkolähetiksi Arja Koskisen, joka on valittu
Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyökoordinaattoriksi
Latinalaiseen Amerikkaan.
- solmia yhteistyösopimuksen Aseman Lapset ry:n kanssa Walkerstoiminnan ylläpitämiseksi Salon kaupungissa.
- pyytää tuomiokapitulia määräämään seurakuntapastori Ulla
Ristolainen 1.9.2014 alkaen Kirsi Rantalalta vapautuneeseen
seurakuntapastorin virkaan.
- myöntänyt Rzhevin seurakunnalle 2500 euron erityisavustuksen.
Kirkkoneuvoston esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

26 §
Muut asiat

Jouko Marjalaakso tiedusteli piispantarkastuksen käytäntöjä ja
kirkkoherra vastasi esitettyihin kysymyksiin.

27 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

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 6.6.2014

Simo Vesa

Päivi Uusitalo

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 28.5.2014–15.7.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
9.6.2014–15.7.2014 klo 9.00–15.00.

Salo 16.7.2014

Marjut Eriksson

