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156 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
157 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoherran esitys:

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

158 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Irma Iho ja
Juha Laurila.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 22.11.2013 klo 15.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 25.11.2013 – 12.12.2013 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Irma Iho ja Ari-Pekka
Luoma.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 22.11.2013 klo 15.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 25.11.2013 – 12.12.2013 klo 9–15.

159 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa
käsitellään nuorisotyön johtokunnan jäsenen Hannu Lindströmin
eroanomus, Kimmo Malisen osa-aikaista virkavapautta koskeva lausunto
tuomiokapitulille ja Kotimaa-lehtien tilaus.

160 §
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 2,2 miljoonaa euroa.
Halikon kirkon katon korjaukseen on varattu 1,5 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 416.000 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.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 1 olevan Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman 2014–2016 ja talousarvion vuodelle
2014 ja antaa sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
------------------------------------------------Talousjohtaja esitteli talousarvion ja investointisuunnitelman.
Talousarvioon on lisätty diakoniatyölle kalustemäärärahoihin 10.000
euroa. Investointisuunnitelmaa tarkennetaan vastaamaan saatavaa
selvitystä Halikon kirkon katon korjauksen kustannuksista. KesäAngelan opetustilan ulkomaalauksen määrärahaa tarkistettiin 10.000
euroon.
-------------------------------------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 1 olevan Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman 2014–2016 ja talousarvion vuodelle
2014 investointisuunnitelmaan tehtyine tarkennuksineen ja antaa sen
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

161 §
Henkilöstöasia (osittainen hoitovapaa)
162 §
Henkilöstöasia (vuorotteluvapaan sijaisuus)
163 §
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.

Kirkkovaltuusto 23.10.2013 § 59
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.

Aluetyön johtokunta on kokouksessaan 30.10.2013 ottanut kantaa
kirkkovaltuuston päätökseen seuraavasti:
Aluetyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että johtokunta jatkaisi
toimintaansa, mutta sen johtosääntöä muutettaisiin vastaamaan niitä
tehtäviä, jotka yhteistyön kehittämistoimikunnalle oli sitä koskevassa
ohjesääntöesityksessä annettu. Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että näiden
tehtävien toteuttaminen soveltuisi paremmin toimikunnalle kuin
johtokunnalle, esitetään kirkkoneuvostolle ryhtymistä niihin
toimenpiteisiin, joilla aluetyön johtokunta korvautuisi yhteistyön
kehittämistoimikunnalla. Lisäksi esitetään, että toimikunnan kokoonpano
vastaisi lakkautettavan johtokunnan kokoonpanoa, jolloin jäsenyys
johtokunnassa vaihtuisi jäsenyydeksi toimikunnassa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkovaltuuston päätöksen ja
aluetyön johtokunnan kokouksessaan 30.10.2013 tekemän esityksen sekä
päättää toimenpiteistään asian uudesta valmistelusta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kirkkovaltuuston päätöksen ja valitsi
työryhmän valmistelemaan aluetyön kehittämistä. Työryhmään valittiin
Antti Ruska, Juha Laurila, Irma Iho, Ari-Pekka Luoma ja kirkkoherra
Timo Hukka. Kirkkoherra toimii kokoonkutsujana.

164 §
Seurakunnan leirikeskusten kartoitus ja kehittäminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 29.5.2013 § 25
Esimiesvalmennukseen liittyvänä ryhmätyönä on yhdellä ryhmällä ollut aiheena
seurakunnan leirikeskusten kehittäminen. Ryhmätyön pohjalta kirkkoneuvosto on
antanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle tehtäväksi edistää selvitystä
leirikeskuskapasiteetin tarpeellisuudesta ja mitä toimintoja mihinkin leirikeskukseen
keskitetään.
Leirikeskusselvitystä tekevään työryhmään tulee valita viranhaltijoita eri työmuodoista
sekä hallintohenkilöitä.
Isännöitsijän esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta pyytää kirkkoneuvostoa perustamaan
työryhmän selvityksen tekemistä varten.
Toimikuntaan pyydetään työmuotoja (nuoriso/rippikoulutyö, diakoniatyö sekä yleinen
seurakuntatyö) esittämään edustajansa työryhmään.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää työryhmää kiinteistöpäällikön,
isännöitsijän ja emännän sekä keskuudestaan johtokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös: Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle leirikeskusten kehittämistä
suunnittelevan työryhmän perustamista.
Päätettiin esittää työryhmään valittavaksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtaja Jouko Marjalaakso sekä varapuheenjohtaja Ritva Koisti sekä
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström, isännöitsijä Kauko Kuparinen ja pääemäntä
Tarja Lehtovirta.

Kirkkoneuvosto 12.6.2013 § 82
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.1.2013 käsitellyt seurakunnan
kiinteistöselvitystä ja päättänyt, että leirikeskusten käytöstä ja kehittämisestä tehdään
kokonaissuunnitelma.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää perustaa työryhmän laatimaan
kokonaissuunnitelman seurakunnan leirikeskuksista. Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan esittämien jäsenten (kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtaja Jouko Marjalaakso ja varapuheenjohtaja Ritva Koisti sekä
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström, isännöitsijä Kauko Kuparinen ja pääemäntä Tarja
Lehtovirta) lisäksi työryhmään nimetään käyttäjien edustajina viranhaltijat
nuorisotyöstä ja diakoniatyöstä. Kokonaissuunnitelman tulee olla kirkkoneuvoston
käytettävissä 30.9.2013 mennessä.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti lisätä esitettyyn työryhmään kirkkoneuvoston edustajina
Ari-Pekka Luoman ja Jorma Peltosen. Lisäksi lapsityö, diakoniatyö ja nuorisotyö
valitsevat työalaltaan viranhaltijan työryhmään. Kokoonkutsujaksi kirkkoneuvosto
valitsi isännöitsijä Kauko Kuparisen.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2.10.2013 antanut leirikeskustyöryhmälle lisäaikaa selvityksen laatimiseksi. Selvitys tulee antaa
kirkkoneuvoston kokoukselle 20.11.2013.
Työryhmän laatima selvitys on liitteenä 3.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saadun selvityksen ja päättää
jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen leirikeskustyöryhmän raportin ja
päätti, että työryhmä jatkaa leirikeskusten profilointityötä.
----------------------------------------Kirkkoneuvoston jäsen Juha Laurila poistui kokouksesta klo 20.15.
-----------------------------------------

165 §
Kiinteistönhoitokoneen hankinta
Kirkkokatu 5 kiinteistön tultua seurakunnan omistukseen on talonmiespalvelut järjestettävä uudelleen. Sen lisäksi, että talonmiehen työaika
muutetaan vuoden alusta normaaliksi päivätyöksi, tarvitaan kiinteistönhoitokaluston uusimista.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.10.2013 varata uuden
kiinteistönhoitokoneen hankintaan 40.000 euroa.
Konehankinta on mitoitettu siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin
Torikatu 6:n ja Kirkkokatu 5–7:n huoltoa. Samalla on otettu huomioon,
että kone on yhteensopiva seurakunnan muiden vastaavien koneiden ja
niiden lisälaitteiden kanssa. Tällöin pystytään käyttämään lisälaitteita
myös yhteisesti. Tärkeää konehankinnassa on mahdollisuus lumen
siirtoon, joka nykyisessä koneessa ei ole mahdollista. Nykyisen koneen
vaihtoarvo on vähäinen ja sitä voidaan käyttää jatkossa hautausmailla.
Vastaavien kiinteistönhoitokoneiden tarjonta on rajallinen ja lähinnä
vastaavien hinnat huomattavasti korkeammat.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hankkia Salon Agrimarketista saadun tarjouksen
mukaisen Avant 528 kiinteistönhoitokoneen lisävarusteineen hintaan
40.423,28 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan vedoten aikaisempaan kilpailutukseen
vastaavista koneista.

166 §
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 Juvankoskinimisestä 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 kauppaa 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).
-------------------------------------------Päätös:

Suoritetun äänestyksen perusteella 8-2 kirkkoneuvosto päätti esittää
kirkkovaltuustolle noin 2,3 ha:n määräalan myymistä Juvankoskinimisestä tilasta 734-682-3-107 Kari ja Seija Vigeliukselle 40.000 euron
hintaan liitteenä 4 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kiinteistökauppa annetaan Salon seurakunnan kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

167 §
Seurakunnan vuoden 2014 kolehtisuunnitelman vahvistaminen
KJ 2 luvun 8 §:n mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole
määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti.
Kolehtisuunnitelma on liitteenä 5.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan vuoden 2014
kolehtisuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

168 §
Seurakunnan valmiussuunnitelma ja yhteistyösopimus puolustusvoimien kanssa
Seurakuntien tehtävänä on huolehtia perustehtävistään kaikissa olosuhteissa. Seurakunnalla tulee olla voimassa oleva valmiussuunnitelma,
jossa on määritelty seurakunnan valmiusjärjestelyt yhteiskunnan häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten. Seurakunnan laatima valmiussuunnitelma tulee saattaa tiedoksi tuomiokapituliin.
Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2005 hyväksynyt kaksi
valmiussuunnitteluun liittyvää asiakirjaa eli ”Kirkon valmiussuunnittelun
yleiset periaatteet” ja ”Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje”.
Valmiussuunnitteluun liittyy myös kirkkohallituksen ”Henkisen huollon
toimintaohje seurakunnille”. Kirkon valmiustoimikunta totesi

kokouksessaan 18.3.2013, että nämä asiakirjat tarvitsevat päivitystä
muun muassa valtiohallinnon uudistuksiin liittyneiden organisaatiomuutosten sekä lainsäädännön muuttumisen johdosta.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 6/2013 ohjeistanut seurakuntia
yhteistyöhön puolustusvoimien kanssa. Puolustusvoimat antavat tukea
seurakuntien valmiussuunnitelmien tekoon ja esittävät yhteistyösopimuksen (liite 6) hyväksymistä. Kirkkohallitukselta on tulossa
ohjeistusta valmiussuunnitelmien päivittämiseksi.
Salon seurakunnan valmiussuunnitelmaa ei ole vielä laadittu tässä
tarkoitetussa laajuudessa.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 6 mukaisen yhteistyösopimuksen ja
ryhtyy valmiussuunnitelman laadintaan.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan allekirjoittamaan
seurakunnan puolesta yhteistyösopimuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

169 §
Salon seurakunnan yhteistyötoimikunnan työnantajaedustajien valitseminen vuosiksi 2014–2017
Salon seurakunnan yhteistyötoimikuntaan kuuluu 12 jäsentä, joista 8
edustaa työntekijöitä ja neljä työnantajaa. Kirkkoherra Timo Hukka ja
talousjohtaja Marjut Eriksson työsuojelupäällikkönä kuuluvat yhteistyötoimikuntaan virkansa puolesta.
Salon seurakunnan työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut vuosiksi 2014–
2017 valittiin työpaikkakokouksessa, joka pidettiin 30.10.2013.
Työsuojeluvaltuutetut kuuluvat jäseninä Salon seurakunnan yhteistyötoimikuntaan. Toimikuntaan kuuluu lisäksi yksi jäsen, jonka
työsuojelun varavaltuutetut ja ammattijärjestöjen luottamusmiehet
valitsivat keskuudestaan. Salon seurakunnan yhteistyötoimikunnan
työntekijäjäsenet vuosina 2014–2017 ovat työntekijöiden tekemän
valinnan mukaan:
Jäsen:
Anne-Maarit Pesola
Taina Lindholm
Marika Huhtasalo
Jukka Ståhlström
Marko Välläri
Tarja Lehtovirta
Riikka-Liisa Loikas
Kai Ruha

Varajäsen
Kaisa Snellman, Timo Sjöblom
Elise Joro, Kai Ruha
Johannes Alaranta, Maria Sirén
Jarno Nieminen, Anne Vesanen
Lasse Vuorinen, Jani Ursin
Tuulikki Hiilovaara, Leena Toivonen
Marja Roiko, Virva Koski
Luott. miesten ja varavalt.valitsema edustaja

Kirkkoneuvoston yhteistyötoimikuntaan erikseen nimittäminä
työnantajan edustajina ovat vuonna 2010–2013 toimineet hautaustoimen
päällikkö Anja Manni ja isännöitsijä Kauko Kuparinen. Tämä on
toiminnan kannalta järkevää, koska esim. työsuojeluasiat koskettavat
laajalti juuri kiinteistö- ja hautaustoimen sektoria.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee työntekijöiden valitsemat yhteistyötoimikunnan jäsenet tiedoksi.
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kirkkoherra Timo Hukka ja
työsuojelupäällikkö Marjut Eriksson kuuluvat virkansa puolesta
yhteistyötoimikuntaan.
Kirkkoneuvosto valitsee hautaustoimen päällikkö Anja Mannin ja
isännöitsijä Kauko Kuparisen työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 2014–2017.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

170 §
Uuden jäsenen nimittäminen lapsityön johtokuntaan
Lapsityön johtokunnan varsinainen jäsen Heini Siikanen on ilmoittanut
muuttavansa paikkakunnalta 1.12.2013 lukien.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Heini Siikasen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Heini Siikasen
tilalle lapsityön johtokuntaan.

Päätös:

171 §
Muut asiat

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Eroanomus Hannu Lindström
Hannu Lindström anoo eroa nuorisotyön johtokunnan jäsenyydestä
20.11.2013 saapuneella kirjeellä.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Hannu Lindströmin eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Hannu Lindströmin
tilalle nuorisotyön johtokuntaan.
Lausunto Kimmo Malisen osa-aikaisesta virkavapaasta
Kimmo Malinen toimii seurakuntapastorin sijaisena. Hän anoo osaaikaista virkavapaata siten, että työmäärä olisi 55 % täydestä. Tämä
toteutuisi pääosin kahden viikon jaksoissa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti lausuntonaan todeta, että Salon seurakunnalle
puoltaa Kimmo Malisen osa-aikaista virkavapaata.
Lehtitilaukset
Kirkkoneuvosto pyysi edellisessä kokouksessaan yhteenvetoa kaikista
seurakunnalle tilatuista lehdistä. Talousjohtaja on tehnyt selvityksen,
joka jaettiin kokouksessa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että jatkossa Kotimaa-lehti tilataan seurakunnan
toimipisteisiin. Ne työntekijät ja luottamushenkilöt, jotka eivät näissä
toimipisteissä tai kirjastossa pysty lehteä lukemaan, voivat erikseen
pyytää lehden tilaamista kotiosoitteella.

172 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Kirkkoneuvoston jäsen Jorma Peltonen selvitti Perniön
uurnahautausmaan tilannetta.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös n:o 5/2013 koskien
Sulo Järvisen kantelua.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

173 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 22.11.2013

Irma Iho

Ari-Pekka Luoma

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.11.2013–12.12.2013.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
25.11.2013–12.12.2013.
Salossa 13.12.2013

Virva Koski

