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Läsnä

121 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoneuvosto antoi pastori Kirsi
Rantalalle oikeuden osallistua kokoukseen, johon osallistuminen kuuluu
Kirjo I Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon.

122 §
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.

123 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Pirjo Parviainen ja

Jorma Peltonen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 4.10.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.10.2013 – 23.10.2013 klo 9–15.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jorma Peltonen ja
Päivi Uusitalo.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 4.10.2013 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 7.10.2013 – 23.10.2013 klo 9–15.

124 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa
käsitellään kirkkoneuvoston jäsenten puheenvuorot Kotimaa-lehden
tilauksista, kirkkovaltuustoon esitettävien asioiden valmistelusta,
kiinteistömyyntien ehdoista ja leirikeskustyöryhmän työskentelyaikataulusta. Lisäksi pykälän 128 yhteydessä käsitellään Muurlan
kotiseutuyhdistys ry:n kirje Muurlan Rantamajan vuokrauksesta
avantouintia varten. Pykälän 133 yhteydessä annetaan tiedoksi myös
papiston vuosilomat.

125 §
Yhteistyön kehittämistoimikunta
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.

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.
--------------------------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle aluetyön johtokunnan
lakkauttamista.

126 §
Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran vaali
Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 21.8.2013 kanttori Kaisa Iitille
eron kanttorin virasta 1.10.2013 lukien.
Samalla kirkkoneuvosto päätti julistaa viran avoimeksi ja valitsi viran
haastattelutyöryhmään musiikkityön johtokunnan puheenjohtajan
Annikka Viitaniemen, kirkkoneuvoston jäsenen Karoliina Mäkisen,
johtavan kanttorin Kaisa Suutela-Kuisman ja kirkkoherra Timo Hukan.
Virkaa hakivat määräaikaan mennessä: Jari Parviainen, Hanna Noro,
Jenni-Kristiina Liiri ja Riitta Tuomola. Hanna Noro perui hakemuksensa
saatuaan viran muualta. Koesoitto on järjestetty 18.9.2013.
Haastattelutyöryhmän yksimielinen esitys ja perustelut ovat liitteessä 2.
Haastattelutyöryhmä esittää, että kanttoriksi valitaan Jari Parviainen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valitaan
Jari Parviainen.
----------------------------------------------Puheenjohtaja muutti esitysehdotustaan siltä osin, että kanttorin
virkavaalin suorittaa kirkkoneuvosto kirkkovaltuuston sijaan. 1.6.2013
voimaan tullut kirkkolain muutos mahdollistaa kirkkoneuvoston

suorittamaan virkavaalin niiden virkojen osalta, joista kirkkovaltuusto ei
virkaa perustaessaan ole pidättänyt itsellään tätä oikeutta.
--------------------------------------Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Salon seurakunnan ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan Jari Parviaisen.
Virkapaikkana on Salon seurakuntatalo ja viran vaativuusryhmä on 601.
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelusaikaa Parviaiselle
on kertynyt 10 v 6 kk, joka oikeuttaa kolmanteen eli 12 %:n
vuosisidonnaiseen palkanosaan.

127 §
Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3-105 myynti
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 valitsi kokouksessaan 15.5.2013 Salon Asuntopalvelu LKV:n
hoitamaan aiemmin päätettyjen kohteiden myynnin kohteiden myyntihinta-arvioiden
mukaisesti.
Kohteen pinta-ala on 1,39 ha, josta pellon osuus 0,99 ha.
Kohteesta on saatu viisi ostotarjousta. Erittely liitteessä 7.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3105 myymisen Antti Aallolle 80.000 euron hintaan liitteenä 11 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.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto 5.9.2013 § 49
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 5 olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy
Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3-105 Antti Aallolle 80.000 euron hintaan.
Kauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti palauttaa kaupan valmistelun kirkkoneuvostolle
kauppakirjan omistusoikeuden siirtoa koskevan tekstin tarkistusta varten.

Ostaja on ilmoittanut lopullisen kaupan ehdoksi rakennusluvan saannin
kohteelle. Kirkkoneuvosto on tarkentanut ehtoa siten, että ostajan pitää
aloittaa toimenpiteet rakennusluvan hakemiseksi kahden kuukauden
kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta ja kauppakirjassa annetaan
valtuutus ostajalle asian hoitamiseksi ennen lopullista omistusoikeuden
siirtoa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy liitteenä 3 olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy
Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3-105 Antti Aallolle 80.000 euron
hintaan.
Kauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

128 §
Lehtiranta-nimisen tilan 734-662-3-87 myynti, Muurlan Rantamaja
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 valitsi kokouksessaan 15.5.2013 Salon Asuntopalvelu LKV:n
hoitamaan aiemmin päätettyjen kohteiden myynnin kohteiden myyntihinta-arvioiden
mukaisesti.
Rantamajasta on saatu viisi ostotarjousta. Erittely liitteessä 7.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Lehtiranta-nimisen tilan 734-662-3-87
myynnin Seppo Vainiolle 129.000 euron hintaan liitteenä 13 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 Simo Vesa teki vastaehdotuksen, että kohdetta ei tähän hintaan
myydä. Häntä kannatti Jorma Peltonen.
Puheenjohtaja suoritti äänestyksen, jonka perusteella Simo Vesan tekemä ja Jorma
Peltosen kannattama vastaehdotus ei saanut muuta kannatusta.

Päätös: Suoritetun äänestyksen perusteella kirkkoneuvosto totesi talousjohtajan
esityksen voittaneen äänin 10-2.
Kirkkoneuvosto hyväksyy Lehtiranta-nimisen tilan 734-662-3-87 myynnin Seppo
Vainiolle 129.000 euron hintaan liitteenä 13 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.

Kirkkovaltuusto 5.9.2013 § 50
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 6 olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy
Lehtiranta-nimisen tilan 734-662-3-87 Seppo Vainiolle 129.000 euron hintaan.
Kauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
---------------------------------------------Kirkkovaltuuston jäsen Merja Leppävirta esitti, ettei kauppaa hyväksytä. Häntä
kannatti Simo Vesa, Jorma Peltonen ja Jouko Marjalaakso.
Puheenjohtaja suoritti äänestyksen, jonka pöytäkirja on liitteenä 7.
Äänestyksen tuloksena kaupan hyväksymisen kannalla oli 17 valtuutettua ja kauppaa
vastusti 15 valtuutettua. Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskeva määräenemmistö-ehto olisi vaatinut 22 puolesta ääntä, joten
kauppaa ei hyväksytä.
Päätös: Kirkkovaltuusto ei hyväksy kauppaa, koska kirkkolain 9 luvun 3 § kiinteän
omaisuuden luovuttamista koskeva määräenemmistöehto ei täyttynyt äänestystuloksen
ollessa 17 puolesta, 15 vastaan.

Kirkkovaltuusto ei hyväksynyt kauppaa, joten allekirjoitettu kauppakirja
on purettu julkisella kaupanvahvistajalla.
Kirkkoneuvoston asettama leirikeskustyöryhmä antaa selvityksensä
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Talousjohtajan esitys:

Käyttökulujen minimoimiseksi Rantamajaa ei käytetä tulevana talvena.
Kirkkoneuvosto tekee päätökset jatkosta aikaisintaan saatuaan
leirikeskustyöryhmän selvityksen.
--------------------------------Kirkkoneuvostolle luettiin sähköpostitse saapunut Muurlan
kotiseutuyhdistys ry:n 1.10.2013 päivätty kirje, jossa yhdistys haluaa
vuokrata Rantamajan avantouintia varten kerran viikossa lokakuun

puolivälistä huhtikuun loppuun. Yhdistys huolehtisi kaikista käyttöön
liittyvistä toimista aurauksesta saunan lämmitykseen ja tilojen
siivoukseen. Kertavuokraksi he esittävät rakennuksen sähkön kulutusta
vastaavaa vuokraa.
------------------------------------Kirkkoneuvoston jäsen Simo Vesa esitti, että tila annetaan Muurlan
kotiseutuyhdistys ry:lle anomuksen mukaisesti vuokralle avantouintia
varten. Kirkkoneuvoston jäsen Matti Nieminen kannatti esitystä. Koska
oli tehty talousjohtajan esityksestä poikkeava esitys, suoritettiin
äänestys. Kuusi kirkkoneuvoston jäsentä oli Simo Vesan esityksen
kannalla ja kaksi talousjohtajan esityksen kannalla, kolme äänesti tyhjää.
-----------------------------------Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti Rantamajan talven käyttökatkosta, mutta päätti
antaa Muurlan kotiseutuyhdistys ry:lle heidän esityksensä mukaisesti
käyttöluvan kerran viikossa avantouintiin. Kertakorvauksen 60 euroa
kirkkoneuvosto päätti pitää ennallaan.

129 §
Isännöitsijä Kauko Kuparisen sivutoimilupa-anomus
Isännöitsijä Kauko Kuparinen pyytää kirkkoneuvostoa myöntämään
hänelle sivutoimiluvan hänen hoitaessaan toiminimensä kautta
kirjanpito-, toiminnantarkastajan ja isännöintitehtäviä, perhe- ja
perintöoikeudellisia tehtäviä sekä julkisen kaupanvahvistajan tehtäviä.
Liite 4.
Mainittuja tehtäviä Kauko Kuparinen suorittaa iltaisin ja viikonloppuisin
sekä vuosilomien aikana. Ennen vuotta 2009 hänellä on ollut Perniön
seurakunnan myöntämä sivutoimilupa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää isännöitsijä Kauko Kupariselle toistaiseksi
sivutoimiluvan omaan toiminimeensä kuuluvien tehtävien hoitamiseksi
työajan ulkopuolella.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

130 §
Lausunto Keskustan osayleiskaavasta 2035
Salon kaupunki pyytää lausuntoa Keskustan osayleiskaava 2035
kaavaehdotuksesta, joka on nähtävillä 26.8.–26.9.2013 välisen ajan
Salon kaupungin internetsivulla ja Halikon virastotalossa. Liite 5.
Mahdollinen lausunto pyydetään antamaan 18.10.2013 mennessä.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ei anna lausuntoa Keskustan osayleiskaava 2035:sta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

131 §
Seurakuntamestarin virka (Kiikalan alue ja yhteinen)
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 118
Kiikalan alueella vapautui kesäkuun 2013 alkupuolella kiinteistötyön-tekijän työsuhde,
jonka työaika on ollut 30 tuntia viikossa ja 78 % täydestä työajasta. Kiikalan alueella
on myös suntion virka, jonka työaika on 19 tuntia viikossa ja 50 % täydestä työajasta.
Hautaustoimen päällikkö on neuvotellut alkukesästä Kiikalan alueen osa-aikaisen
suntion kanssa hautaus- ja kiinteistötoimen tehtävien järjestämisestä Kiikalan alueella
ja seurakunnan muilla alueilla. Suntio ei halua laajentaa tehtävänkuvaansa
ulkokiinteistötöihin, joten hautaustoimen päällikkö ehdottaa ratkaisua, jossa Kiikalan
alueen kiinteistötehtävät ja ns. kiertävän kokoaikaisen 6 kk:n määräaikaisilla
sopimuksilla toimivan seurakuntamestarin tehtävät yhdistetään yhdeksi kokoaikaiseksi
viraksi, jonka asemapaikka on Kiikala.
Ratkaisu ei heikennä Kiikalan kiinteistötehtävien hoidon tasoa ja tukee samalla etenkin
Suomusjärven aluetta ulkokiinteistötehtävissä (mm. talven lumityöt) ja Muurlan ja
Kiskon aluetta tarvittavissa sijaistuksissa.
Kun lähialuetyöskentely (KiSu ja MuKi) on vakiintumassa ja löytää jatkossa vieläkin
tehokkaammat tavat toimia (esim. vuorotellen kaikki tilaisuudet lähialueilla joka toinen
viikonloppu, toisella alueella ei tilaisuuksia), ei kiertävää seurakuntamestaria tarvita
sijaistamassa kuin pidempien virkavapaiden aikana. Parityöskentelyssä mukana olevat
alueen työntekijät hoitavat vuoroviikonloppuina kaikki tilaisuudet.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Hautaustoimen päällikkö ehdottaa päättäjille, että Salon seurakuntaan perustetaan
seurakuntamestarin virka. Viranhaltijan tehtävänä on hoitaa Salon seurakunnan
Kiikalan alueen seurakuntamestarin tehtävät ja toimia kiertävänä seurakuntamestarina
eri alueilla tehtävänkuvauksensa mukaisissa tehtävissä. Virkapaikaksi määritellään
Kiikalan seurakuntatalo. Viranhaltijan tehtävät sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja
työehtosopimuksen vaativuusryhmään 402. Virka julistetaan haettavaksi
kirkkovaltuuston perustettua viran.
Kiikalan alueneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.8.2013 ja päätynyt
puoltamaan hautaustoimen päällikön esitystä sekä esittää, että mahdolliseen
valintaryhmään otetaan alueen edustaja.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
seurakuntamestarin viran perustamista. Virkapaikaksi määritellään Kiikalan
seurakuntatalo ja viran vaativuusryhmäksi 402.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto päättää perustaa seurakuntaan
seurakuntamestarin virka, jonka pääasiallinen sijoituspaikka on Kiikalan alue.
Seurakuntamestari toimii myös muiden alueiden seurakuntamestarien sijaisena.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Seurakuntamestarin hakuilmoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomissa
sunnuntaina 15.9.2013. Hakuaika päättyy 27.9.2013.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää kirkkovaltuuston perustaman viran
täytäntöönpanosta ja päättää valita haastattelutyöryhmän
seurakuntamestarin viran valintaa varten.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että virka täytetään. Haastattelutyöryhmään
valittiin Jouko Marjalaakso johtokunnan ja alueen edustajana,
Ari-Pekka Luoma kirkkoneuvoston edustajana ja hautaustoimen
päällikkö Anja Manni.

132 §
Seurakuntamestarin virka (Perniön alue)
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 29.5.2013 § 22
Kirkkoneuvosto 12.6.2013 § 83
Kirkkovaltuusto 5.9.2013 43 §
Kirkkovaltuusto hyväksyi viran perustamisen 5.9.2013 kokouksessaan.
Voimassa olevan virkasäännön mukaan virka voidaan täyttää ilman auki
julistamista, mikäli henkilö on hoitanut viran tehtäviä tai suurinta osaa
niistä viran perustamiseen saakka tilapäisenä viranhaltijana tai
työsopimussuhteessa vähintään kuusi kuukautta, mikäli hän täyttää viran
kelpoisuusehdot.
Lasse Vuorinen on hoitanut seurakuntamestarin tehtäviä 18.4.2011
alkaen oppisopimuskoulutuksensa (suntio) aikana ja 1.7.2013 alkaen
määräaikaisessa työsopimussuhteessa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee seurakuntamestarin virkaan (Perniön alue) Lasse
Vuorisen. Viran vaativuusryhmä on 402.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

133 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden talvilomat 2013–2014
Lista kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden talvilomista valmistuu
ennen kokousta ja jaetaan kokouksessa.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
talvilomat jaettavan liitteen mukaan.
Kirkkoherralle, talousjohtajalle ja muille johtaville viranhaltijoille
annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa seurakunnan työntekijöiden
loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin toiminnan kannalta osoittautuu
tarpeelliseksi.
---------------------------Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden listan lisäksi puheenjohtaja
jakoi papiston lomalistan kirkkoneuvoston tiedoksi.
----------------------------

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Papiston talvilomat merkittiin tiedoksi.

134 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2014, kirkkoneuvoston esitys
kirkkovaltuustolle
Salon seurakunnan veroprosentti on ollut koko seurakunnan historian
ajan, vuodesta 2009 alkaen, 1,2 %. Vuoden 2013 talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto hyväksyi vuosille 2014–2016
tasapainotussuunnitelman, jonka mukaan käyttömenoja leikataan ja
veroprosentti nostetaan 1,4 %:iin.
Kirkkoneuvosto on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt tavoitetuloslaskelman vuodelle 2014. Tällä hetkellä näyttää siltä, että
henkilöstökulujen osalta vaadittua tavoitetta ei tulla saavuttamaan, joten
veroprosentin nosto 1,4 %:iin ei riitä.
Verotuloista kirkollisverotulot kattavat tällä hetkellä pelkästään
seurakunnan henkilöstömenot, jotka ovat 7,5 milj. euroa vuodessa.
Yhteisöverotuotot jäävät tällä hetkellä alle miljoonaan euroon vuositasolla. Tämä tarkoittaa, että seurakunnan vuosikate tulee jatkumaan
alijäämäisenä, mikäli veroprosenttia ei nosteta vähintään 1,5 %:iin ja
mikäli samalla ei tehdä kaikkia mahdollisia toimenpiteitä käyttömenojen
vähentämiseksi.
Toiminnan laajuutta ja muita resursseja on tarkasteltava myös talouden
näkökulmasta ja tehtävä linjauksia, jotta päästään toiminnan ja talouden
tasapainoon.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
veroprosentiksi vuodelle 2014 määrätään 1,5 %.
-----------------------------------Kirkkoneuvosto keskusteli tasapainotussuunnitelman toteuttamisesta ja
siinä esitetyn 1,4 kirkollisveroprosentin vaikutuksista.
Kirkkoneuvoston jäsen Ari-Pekka Luoma esitti kirkollisveroprosentin
korotusta tasapainotussuunnitelman mukaisesti 1,2:sta 1,4:ään. Häntä
kannatti Simo Vesa.
Koska oli tehty esitys, joka poikkesi talousjohtajan esityksestä,
suoritettiin äänestys. Äänestyksessä Ari-Pekka Luoman esityksen
kannalla oli 8 jäsentä, talousjohtajan esityksen kannalla 2 jäsentä ja yksi
äänesti tyhjää.
--------------------------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää äänin 8–2 (yksi tyhjä) kirkkovaltuustolle, että
Salon seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2014 määrätään
1,4.

135 §
Muut asiat

Keskusteltiin Kotimaa-lehtien tilausten vähentämisestä ja
keskittämisestä esim. niiden työntekijäryhmien osalta, jotka voivat lukea
lehden virkapaikallaan. Lehden tilaushinta on tällä hetkellä 125 euroa ja
vuosikustannus seurakunnalle noin 20.000 euroa. Kustannusten
vähentämiseksi tilaukset pyritään keskittämään virkapaikoille.
Keskusteltiin asioiden valmistelusta kirkkoneuvostossa. Talousarvion
osalta on sovittu, että kirkkovaltuustolle annetaan jatkossa kaikki
käsittelyvaiheet tiedoksi entisten alueiden ja vanhojen vuosien sijaan.
Näin kirkkovaltuusto pystyy toteamaan koko valmisteluketjun ja eri
vaiheiden esitykset. Päätöksen kirkkovaltuusto tekee kirkkoneuvoston
esityksen pohjalta.
Kirkkoneuvosto päätti, että jatkossa kiinteistövälittäjien kilpailutuksissa
tarjouspyynnössä mainitaan markkinointikanavat ja -ehdot.
Leirikeskustyöryhmän jäsen Ari-Pekka Luoma kertoi työryhmän aikataulun olevan tiukka. Sovittiin, että työryhmän selvitys tulee kirkkoneuvoston kokoukseen 20.11.2013 aiemmin sovitun 30.10.2013 sijaan.

Päätös:

Merkitään tiedoksi toimenpiteitä varten.

136 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 18.9.2013
myöntänyt pastori Kirsi Rantalalle palkatonta virkavapautta Salon
seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.10.2013–31.3.2014
toisen viran hoitamista varten.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

137 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.
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 4.10.2013

Jorma Peltonen

Päivi Uusitalo

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.9.2013–23.10.2013.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
7.10.2013–23.10.2013.
Salossa 24.10.2013

Virva Koski

