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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 5/2017

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 30.8.2017 klo 18–22.15
keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:
Jäsen
Hukka Timo, pj.
Siivo Jouko, vpj.
Helenius Riitta
Hietanen Marika
Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Määttänen Iiris
Peltonen Jorma
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka
Hyttinen Marjatta, kv. pj.
Lähdekorpi Matti, kv. vpj.
Eriksson Marjut, tal.joht.

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
(2
X
Laiho Jari J.
X
Panttila Eija
X
Mäkinen Karoliina
X
Niinistö Kari
X
Pölönen Hannu
X
Parviainen Pirjo
X
Marjalaakso Jouko
X
Heikkinen Seppo
X
Iho Irma
X
Kunnia Marjo
X
Järvinen Anne
(1
X
xxxxx
X
xxxxx
X
xxxxx

Läsnä

(1 Marjatta Hyttinen saapui klo 18.30 §:n 83 käsittelyn aikana.
(2 Jouko Siivo poistui klo 21.20 §:n 95 käsittelyn aikana.

79 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

80 §
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.
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81 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Päivi Uusitalo ja
Simo Vesa.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 1.9.2017 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 4.9.–20.9.2017 klo 9–13.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Päivi Uusitalo ja
Päivi Vigg.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 1.9.2017 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 4.9.–20.9.2017 klo 9–13.

82 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että
ylimääräisenä asiana pykäläksi 83 otetaan kurinpitomenettelyasia, joka
on salainen. Omana pykälänään ennen kohtaa Muut asiat käsitellään
saapunut tuomiokapitulin kirje arkkipiispan vaaleihin liittyen. Lisäksi
kirkkoherra esittelee saapuneen kirjelmän. Jäsenille Juha Laurila, Jorma
Peltonen, Marika Hietanen, Riitta Helenius ja Simo Vesa annetaan
puheenvuorot kohdassa Muut asiat.

83 §
Salainen (erillinen liite)
84 §
Seurakunnan arvopostin ja muiden arvolähetysten kuittaajat
Seurakunnan taloussäännössä ei ole määritelty seurakunnalle
osoitettujen arvopostien kuittaajia. Nämä on tarpeen määritellä, jotta
sujuva asiointi postilähetysten vastaanottamisessa turvataan.
Osa lähetyksistä on osoitettu suoraan seurakunta/henkilölle. Niiden
lähetysten osalta, jossa saajana on pelkästään seurakunta ilman
yksilöityä henkilöä, tarvitaan kirkkoneuvoston antama valtuutus postien
noutajille.
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Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää antaa seuraaville henkilöille valtuudet kuitata
seurakunnalle saapuvat arvopostilähetykset: talonmies Tarmo Nurmi,
toimistonhoitaja Tanja Kaski, toimistopäällikkö Marika Ahola ja
talousjohtaja Marjut Eriksson.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

85 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 27 vuokrasopimuksen uusiminen
Liite 1, Vuokrasopimus, tontti nro 27, Hovi Otto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pensalon
vuokratontin nro 27 vuokrasopimus Otto Hovin kanssa hyväksytään ja
alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan vahvistetut
vuokrasopimukset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

86 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2018, kirkkoneuvoston esitys
kirkkovaltuustolle
Salon seurakunnan veroprosentti korotettiin vuoden 2014 alusta
1,4 %:iin seurakunnan tasapainotussuunnitelman mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.5.2017 hyväksynyt vuodelle 2018
tavoitetuloslaskelman, jossa verotulot on arvioitu 1,4 %:n mukaan.
Kirkollisverotuloja on heinäkuun loppuun kertynyt n. 200.000 euroa
vähemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan mennessä. Tämä
merkitsee noin 3,5 %:n vähennystä edelliseen vuoteen. Verottajan
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ennakkotieto lopullisesta verotuksesta on se, että marraskuun
oikaisutilitys merkitsisi 0,7 milj. euron takaisinmaksua. Verotulot
budjetoitiin talousarvioon kuitenkin niin varovaisesti, että lopullinen
toteutuma tulee olemaan hieman arvioitua suurempi.
Kirkkoneuvosto päätti vuonna 2016 uuden tasapainotussuunnitelman
laadinnasta ja on aloittanut henkilöstösuunnitelman laadinnan.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
veroprosentiksi vuodelle 2018 määrätään 1,4 %.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

87 §
Määrärahan siirto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 16.8.2017 § 37
Halikon Kanttorilan myynnin johdosta Halikon seurakuntatalon käyttöastetta on lisätty.
Tiloissa on puutteellinen ilmanvaihto, joten seurakuntatalon alakerran ilmanvaihdon
parantamiseen on 2017 talousarvioon varattu 25 000 €. Tiloista on asbestikartoituksen
yhteydestä löytynyt mm. seinätasoitteista asbestia. Tästä syystä osa korjauksesta on
jouduttu tekemään ns. asbestityönä. Tämä sekä uuden ilmanvaihtokoneen hankinta on
nostanut kustannuksia merkittävästi.
Uskelan kirkon äänentoisto ei toimi halutulla tavalla. Vanhat sähkölinjat
aiheuttavat häiriöitä äänentoistoon.
Salon kirkon uusiin urkuihin on 2017 talousarvioon varattu 70 000 €. Johtavan
kanttorin ilmoituksen mukaan urkuja ei saada tänä vuonna.
Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle että talousarvioon 2017 Salon kirkon urkujen hankintaan varatusta
70 000 eurosta siirretään 10 000 € Uskelan kirkon sähkölinjojen parantamiseen ja
20 000 € Halikon alakerran ilmanvaihtotyön loppuun saattamiseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää siirtää vuoden 2017 talousarvioon varatusta
Salon kirkon urkuhankinnasta 10.000 euroa Uskelan kirkon
sähkölinjojen parantamiseen ja 20.000 euroa Halikon seurakuntatalon
alakerran ilmanvaihtotyön loppuunsaattamiseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

88 §
Kesäkukkien hankinta 2018
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 16.8.2017 § 41
Salon seurakunnan hautausmaille istutetaan ensi kesänä noin 60.000 kukkaa
asiakkaiden seurakunnalle hoitoon antamille haudoille. Taimien tilaaminen yhdeltä
puutarhalta ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan, koska kukkien
kokonaismäärä on näin suuri.
Seurakuntapuutarhuri Markku Johansson on pyytänyt kukkatarjoukset 7 puutarhalta,
joista kaksi on jättänyt tarjouksen.
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Halikon, Perniön, Salo-Uskelan ja Särkisalon alueille pyydetyn
kukkatarjouksen on jättänyt Riipin puutarha Liedosta hintaan 46.916,00 euroa.
Kiskon, Kiikalan, Kuusjoen, Muurlan, Perttelin ja Suomusjärven alueille pyydetyn
kukkatarjouksen on jättänyt Lehtilän puutarha Laitilasta hintaan 20.269,04 euroa.
Tarjoukset yhteensä 67.185,04 euroa. (Vuonna 2017 67.320.00€)
Seurakuntapuutarhurin esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy seurakunnan
kesäkukkien toimittajiksi vuodelle 2018 Riipin puutarhan ja Lehtilän puutarhan
saatujen tarjousten mukaisesti yhteishintaan 67.185,04 euroa. Tilaajalla on oikeus
sovituin hinnoin joko ylittää tai alittaa tilausmäärä 10 %:lla lopullisesta menekistä
riippuen.
Kukkatilaus on johtokunnan hankintavaltuuksien puitteissa (<100.000,00 euroa), mutta
lähetetään kirkkoneuvostolle tiedoksi hankinnan ylittäessä 50.000,00 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kyseisen kesäkukkahankinnan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

89 §
Haudan 61 01 05 010-011 hautaoikeuden haltijan määrääminen
Liite 2, Taisto Veijalaisen anomus hautaoikeuden haltijan määräämiseksi
Kirkkolain 17 luvun 3 §:ssä mainitaan, että jos ensimmäiseksi hautaan
haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia
hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä
hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille,
joka on huolehtinut haudan hoidosta.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää määrätä haudan 61 01 05 010-011
hautaoikeuden haltijaksi Taisto Veijalaisen

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

90 §
Sisäisen valvonnan raportointi
Liite 3, Sisäisen valvonnan raportti
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.5.2017 hyväksyessään
päivitettyä sisäisen valvonnan ohjeistusta, että kirkkoherra ja
talousjohtaja antavat raportin sisäisen valvonnan toteutumisesta,
tilinpäätöksen lisäksi, kerran talousarviovuoden aikana.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen oheisen raportin.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.
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91 §
Talousjohtajan osallistuminen Seurakuntien talouspäivään
FCG Koulutus järjestää vuosittain mm. Seurakuntien talouspäivän, jossa
käsitellään yleisesti seurakuntien talouskehitystä ja vuoden 2018
talousarvion lähtökohtia. Lisäksi päivässä käsitellään muita ajankohtaisia
seurakuntatalouden asioita ja osallistujat saavat seurakuntakohtaiset
verotuloennusteet.
Koulutus järjestetään Tampereella 12.9.2017 ja osallistumismaksu on
320 euroa (alv 0%).
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää talousjohtajalle luvan osallistua Seurakuntien
talouspäivään.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

92 §
Merisalon myynti
Kirkkoneuvosto 26.4.2017 § 49
Kirkkoneuvoston kokouksen 25.5.2016 § 67 mukaisesti talousjohtaja ja
kiinteistöpäällikkö ovat selvittäneet Merisalon kiinteistön kaavoitusta.
Kemiön rantayleiskaavassa alue on merkitty kaavamerkinnöillä RM
(matkailupalvelujen alue) ja MY (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja). Kemiönsaaren kaava-arkkitehdin mukaan poikkeaminen tästä ei ole
mahdollista ja yleiskaavamuutoskaan ei tuo lisärakennusoikeutta alueelle. Tästä syystä
alueen myynti yhtenä kokonaisena kiinteistönä on ainoa vaihtoehto.
Talousjohtajan esitys:Merisalon myynnin valmistelu aloitetaan.
---------------------------------Ari-Pekka Luoma esitti, ettei Merisalon myynnin valmistelua aloiteta, mutta häntä ei
kannatettu.
---------------------------------Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Talousjohtaja on yrittänyt löytää kiinnostuneita välittäjiä, joilla olisi
asiakaskuntaa tämän kaltaisen kohteen myyntiin. Pääkaupunkiseudun
välittäjiin noin kymmeneen on lähetetty kohteen tiedot, mutta
halukkuutta myyntiin ei ole ollut.
Kolmen kiinteistövälittäjän kanssa on käyty paikan päällä tutustumassa
kohteeseen ja heiltä on saatu välitystarjous ja hinta-arvio.
Tarjoukset esitellään kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää kokouksessa esitettyjen tarjousten ja hintaarvioiden perusteella myynnin jatkamisesta ja kiinteistövälittäjän
valinnasta.
------------------------------Talousjohtaja esitteli kolmen kiinteistövälittäjän hinta-arviot ja
välitystarjoukset.
--------------------------------
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Päätös:

Hinta-arvioiden pienuuden vuoksi kirkkoneuvosto päätti, ettei Merisalon
myyntiä jatketa toistaiseksi.

93 §
Perniön Ylikulman rukoushuoneyhdistys r.y:n takausanomus
Liite 4, Takausanomus
Liite 5, Perniön Ylikulman rukoushuoneen katon korjauksen
hankesuunnitelma
Perniön Ylikulman rukoushuoneyhdistys r.y. on uusimassa
rukoushuoneen kattoa ja hakee siihen Ely–keskukselta hankerahaa, joka
maksetaan vasta hankkeen toteutumisen jälkeen selvitystä vastaan.
Oheisen anomuksen mukaisesti yhdistys on hakemassa väliaikaista
lainaa, johon anoo seurakunnan takausta.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Perniön Ylikulman
rukoushuoneyhdistykselle takauksen lainaan, jonka enimmäismäärä on
5.000 euroa.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

94 §
Alueneuvoston johtosäännön tarkistus
Kirkkovaltuuston 4.6.2014 hyväksymään Alueneuvoston johtosääntöön
olisi tarpeen lisätä läsnäolo- ja puheoikeus myös seurakunnan
talousjohtajalle. Tällä edistettäisiin tiedotusta seurakunnan viranhaltijan
ja alueneuvoston jäsenten välillä.
Kirkkoherran esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että alueneuvoston
johtosääntöön § 3 Alueneuvoston kokoonpano viimeiseen kappaleeseen
lisätään läsnäolo- ja puheoikeus myös seurakunnan talousjohtajalle.
----------------------------Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Siivo esitti, että johtosäännön
tarkistusta ei tehdä. Häntä kannatti Simo Vesa. Suoritetussa
äänestyksessä kirkkoherran esitys voitti 10-2.
-------------------------------Suoritetun äänestyksen perusteella kirkkoneuvosto päätti esittää
kirkkovaltuustolle, että alueneuvoston johtosääntöön § 3 Alueneuvoston
kokoonpano viimeiseen kappaleeseen lisätään läsnäolo- ja puheoikeus
myös seurakunnan talousjohtajalle.

95 §
Henkilöstöä koskevat viranhaltijapäätökset ajalla 1.5.–15.8.2017
Liite 6, Yhteenveto päätöksistä
Kirkkoneuvosto päätti luopuessaan ns. vaikeutetusta rekrytoinnista, että
viranhaltijoiden henkilöstöpäätökset tuodaan erikseen tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
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Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen oheisen liitteen mukaiset
päätökset.
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.
Jouko Siivo poistui kokouksesta klo 21.20 .

96 §
Veteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen nimittäminen vuosiksi 2017–2020
Veteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasäännön mukaan Salon
kaupunginhallitus nimeää Veteraaniasiain neuvottelukuntaan
valtuustokaudeksi 10 jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen, joista
yksi on seurakunnan edustaja. Salon kaupunki pyytää seurakuntaa
nimeämään edustajansa Veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi
2017–2020.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto nimittää seurakunnan edustajiksi kirkkoherra Timo
Hukan varsinaiseksi jäseneksi ja Matti Lähdekorven varajäseneksi
Veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2017–2020.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

97 §
Romanityöryhmän jäsenen nimittäminen
Salon kaupunginhallitus pyytää Salon seurakuntaa nimeämään yhden
jäsenen romanityöryhmään.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto nimittää diakoniatyöntekijä Aila Parkkisen seurakunnan
edustajaksi romanityöryhmään.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

98 §
Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2018
Liite 7, Suunnitelma vuoden 2018 rippikouluista ja niiden
toteuttamisesta
Seurakunnan rippikoulusta vastaavan viranhaltijan on vuosittain
laadittava rippikoulusuunnitelma kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa Salon seurakunnan rippikoulusuunnitelman
vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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99 §
Henkilöstöasia (opintovapaa)
100 §
Toimistosihteeri Leila Poutasen irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta
Liite 8, Leila Poutasen irtisanoutuminen 1.12.2017 lukien
Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Leila Poutanen irtisanoutuu
virastaan 1.12.2017 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää toimistosihteeri Leila Poutaselle eron
1.12.2017 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Kirkkoherranviraston sukuselvitystyön turvaamiseksi kirkkoneuvosto
päättää valita Anu Puran työsopimussuhteiseksi työntekijäksi 1.10.2017
alkaen toistaiseksi. Palkkaus on vaativuusryhmän 403 mukainen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

101 §
Jussi Houtun irtisanoutuminen seurakuntapastorin virasta
Jussi Houttu on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta 1.9.2017
alkaen. Hän on toiminut nuorisopastorina erityisesti koulupappina.
Houttu on luonut erinomaisesti toimivan yhteyden koulujen ja
seurakunnan välille. Tämä työ on ollut poikkeuksellisen toimivaa
kokonaiskirkonkin tasolla.
Kirkkoherran esitys:

Jussi Houtulle myönnetään ero anomuksen mukaisesti 1.9.2017 alkaen.
Seurakunta etsii Jussi Houtun työn jatkajaksi uuden nuorisopastorin
erityispainopisteenä oppilaitostyö.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Jussi Houtun irtisanoutumisen ja
hyväksyy kirkkoherran keskustelut Ville Väänäsen ottamisesta Salon
seurakunnan nuorisopastorin virkaan.

102 §
Arkkipiispan vaalin maallikkojäsenten valinta
Liite 9, Arkkihiippakunnan kirje 9.8.2017
Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut ohjeistuksen arkkipiispan
vaalista. Salon seurakunnasta valitaan 43 maallikkovalitsijaa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa
maallikkovalitsijoiden vaalin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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103 §
Muut asiat

Juha Laurila on toiminut kirkkoneuvoston edustajana Särkisalon
alueneuvostossa. Hän pyytää eroa kiireidensä takia. Kirkkoneuvosto
myönsi eron ja valitsi uudeksi edustajaksi Päivi Viggin.
Kirkkoneuvosto antoi kirkkoherralle valtuudet vastata lausuntopyyntöön,
joka koskee Kirkon tulevaisuustoimikunnan esityksiä
kirkolliskokoukselle.
Jorma Peltonen
- esitti seurakunnan muistamissäännön tarkistamista. Esitys ei saanut
kannatusta
- tiedusteli missä vaiheessa Halikon kirkon paikoitusalueasia on. Asia
on hautaus- ja kiinteistötoimen johtokunnan valmisteltavana.
Marika Hietanen
- kaipasi Kirkon saavutettavuus -ohjelman mukaisia
esteettömyystietoja seurakunnan nettisivuille.
- tiedusteli seurakunnan kiinteistöjen kierrätyksestä ja lajittelusta.
Niissä kiinteistöissä, joissa lajittelu on mahdollista, niin tehdään.
- kysyi samaa sukupuolta olevien rukoushetkistä, vihkimisistä tai
avioliiton siunauksista. Kirkkoherra kertoi seurakunnassa
noudatettavan piispainkokouksen ohjeistusta.
Riitta Helenius esitti huolensa Särkisalon ja Kuusjoen kuorojen
johtajatilanteesta.
Simo Vesan asia koski myös Kuusjoen kanttoritilannetta.

104 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.

Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.

105 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.15.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

11

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 1.9.2017

Päivi Uusitalo

Päivi Vigg

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.8.-20.9.2017.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
4.9.–20.9.2017.
Salossa 21.9.2017

Marjut Eriksson

