Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 4/2013

Kirkkoneuvosto

Aika:

Keskiviikkona 17.4.2013 klo 18.00–19.15

Paikka:

Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:
Jäsen
Hukka Timo, pj.
Ruska Antti, vpj
Iho Irma
Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Mäkinen Karoliina
Nieminen Matti
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Siltanen Anna Kaisa
Uusitalo Päivi
Vesa Simo

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
X
Knuutila Seppo
X
Haapanen Maarit
X
Kunnia Marjo
X
Pölönen Hannu
X
Pykäri Arja
X
Nieminen Jukka
X
Koisti Ritva
X
Muuri Kalle
X
Viitaniemi Annikka
X
Määttänen Iiris
X
Gustafsson Pekka
Hyttinen Marjatta, kv. pj.
X
xxxxx
Määttänen Annika, kv. vpj. X
xxxxx
Eriksson Marjut, tal.joht.
X
xxxxx

Läsnä

X

Kokouksen alkuun oli kutsuttu esittäytymään Ulla Ristolainen ja Jussi Houttu, joita
koskeva asia käsitellään pykälässä 55.
49 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen.
50 §
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.

51 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Anna Kaisa
Siltanen ja Päivi Uusitalo.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 19.4.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.4.2013 – 10.5.2013 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anna Kaisa Siltanen ja
Päivi Uusitalo.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 19.4.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 22.4.2013 – 10.5.2013 klo 9–15.

52 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa
käsitellään seurakunnan adressiasiaa.

53 §
Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (VI) vaali
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.

Päätös:

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

54 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat 2013
Lista kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomista on
liitteenä 1.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
kesälomat liitteen 1 mukaan.
Kirkkoherralle ja talousjohtajalle annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa
seurakunnan työntekijöiden loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin
toiminnan kannalta osoittautuu tarpeelliseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

55 §
Salon seurakunnan KJ 6 luvun 33 §:n mukaisen lausunnon antaminen Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille Ulla Ristolaisen ja Jussi Houtun papiksi vihkimistä varten
Kirkkoneuvoston myöntämien virkavapauksien ja muiden sijaisuuksien
hoitamiseksi on valmisteltu järjestelyt, jotka mahdollistavat tehtävien
hoidon virkavapauksien ajan.
Kirkkoherran esitys:

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto esittää, että Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli antaa virkamääräyksen 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:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

56 §
Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen kirkkoherranvirastoon
Kirkkoherranviraston Halikon sukuselvitystoimipisteestä on jäämässä
toimistosihteeri eläkkeelle 1.5.2013. Toinen toimistosihteeri on 1.4.2013
aloittanut osa-aikaeläkkeen. Valtakunnallisen Kirjuri-jäsenrekisteritietojärjestelmän käyttöönotto on alkuvaiheessa, eikä kaikkia vanhoja
jäsenrekisteritietoja ole vielä digitoitu ja tarkistettu. Viraston
henkilöstöresurssit eivät vielä riitä tilattujen sukuselvitysten tekoon.
Seurakunnan arkistointisuunnitelmaa laatimassa olleelta Raija-Leena
Loisalta on tiedusteltu mahdollisuutta tulla määräaikaisesti tekemään
sukuselvityksiä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää palkata Raija-Leena Loisan
kirkkoherranvirastoon määräaikaiseksi toimistosihteeriksi ajalle
1.5.2013–31.12.2013.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

57 §
Henkilöstöasia (Osa-aikaisen työkyvyttömyyseläkkeen palkattoman osuuden tarkistaminen)
58 §
Henkilöstöasia (Osittainen hoitovapaa)

59 §
Seurakuntapuutarhuri Pentti Kuokkasen ilmoitus irtisanoutumisesta eläkkeelle jäännin vuoksi
Perniön alueella työskennellyt seurakuntapuutarhuri Pentti Kuokkanen
anoo eroa seurakuntapuutarhurin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi
1.7.2013 lukien. Liite 4.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Pentti Kuokkaselle eron seurakuntapuutarhurin
virasta 1.7.2013 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

60 §
Kiinteistötyöntekijä Jouni Lembergin määräaikaisen työsuhteen jatkaminen
Seurakunnan kiinteistöjen korjauksia on pääosin suorittanut
erityisammattimies, jonka apuna on vaihtelevasti ollut työharjoittelijoita
tai työllistettäviä. Suurin osa korjaustöistä on sellaisia, että työn tehokas
suorittaminen vaatii apumiestä. Ajalle 12.11.2012–10.5.2013
apumieheksi on palkattu työllistämistuella Jouni Lemberg.
Hänet olisi mahdollista työllistää työllistämistuella myös jatkossa.
Tämän vuoden työsuunnitelmassa on mm. kattojen korjauksia, ulko- ja
sisämaalauksia sekä aidan rakentamisia.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää palkata Jouni Lembergin määräaikaiseen
työsuhteeseen ajalle 11.5.–31.12.2013 kiinteistöjen korjauksiin
erityisammattimiehen apumieheksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

61 §
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 OPKiinteistökeskus Oy:n saadun tarjouksen mukaisesti. Myyntihinnaksi vahvistettiin
60.000 euroa/tarjous.

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:
62 §
Ilmoitusasiat

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Jäsen Jorma Peltonen kertoi Perniön uurnahauta-alueen rakentamisen
vaiheesta.
Talousjohtaja antoi lyhyen katsauksen meneillään olevista
korjauskohteista.
- Kesä-Angelan monitoimitilojen rakentaminen
- Perniön kirkon sakastin lattian ja alapohjan korjaus
- Halikon kirkon kattorakenteiden korjaussuunnitelma, jota jäsen Matti
Nieminen täydensi.
Papiston kesälomat ovat liitteenä 6.

Päätös:
63 §
Muut asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jäsen Päivi Uusitalo tiedusteli seurakunnan adressitilanteesta. Vanhojen
seurakuntien adresseja on ollut jäljellä vielä runsaasti, mutta osassa on
kuvienkin kohdalta vanhentunutta materiaalia.
Uusien, Salon seurakunnan adressien kohdalla on mietittävä, missä
laajuudessa niitä olisi teetettävä. Jos painoksessa lähdetään siitä, että
kaikista kirkoista on sisä- ja ulkokuvat ja erilaisia sisätekstivaihtoehtoja,
tulee painoksesta hintava. Tällä hetkellä virastosta myydään jonkin
verran myös Suomen Lähetysseuran adresseja. Vuoden 2014 budjettiin
on varattava määrärahat, jos halutaan tarjota seurakuntalaisille oman
seurakunnan adresseja.
Talousjohtaja selvittää tiedottajan kanssa alustavasti vaihtoehdot ja
kustannukset omien adressien hankkimiseksi.

64 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

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 19.4.2013

Anna Kaisa Siltanen

Päivi Uusitalo

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10.4.2013–10.5.2013.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
22.4.2013–10.5.2013.
Salossa 13.5.2013

Virva Koski

