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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 6/2017

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 11.10.2017 klo 18–19.45.
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
X
Laiho Jari J.
X
Panttila Eija
X
Kankaanpää 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
X
xxxxx
X
xxxxx
X
xxxxx

Läsnä

X

106 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

107 §
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.

108 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Annikka Viitaniemi
ja Jouko Siivo.
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Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 13.10.2017 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 16.10.–30.10.2017 klo 9–13.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Annikka Viitaniemi ja
Jouko Siivo.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 13.10.2017 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 16.10.–30.10.2017 klo 9–13.

109 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että
talousjohtajalla on lisäpykälä, joka käsetellään pykälänä 117 §. Sen
jälkeiset pykälät siirtyvät yhdellä eteenpäin.

110 §
Määräalan myynti Kiskon Pappila 734-753-1-0, metsäpalsta noin 3 ha
Liite 1, Salon luonnonmetsäsäätiön ostotarjous
Salon luonnonmetsäsäätiö etsii Salon seudulta suojeltavia metsäkohteita.
Näitä on kartoitettu myös seurakunnan omistamien metsien osalta.
Säätiön sääntöjen mukaisesti alueista muodostetaan luonnonsuojelulain
mukaisia suojelualueita. Salon luonnonmetsäsäätiö esittää seurakunnalle,
että seurakunta myy sille noin 3 ha:n metsäpalstan, joka suojellaan
seurakunnan nimikkokohteena 100-vuotiaalle Suomelle. Tarjoushinta
24.000 euroa perustuu palstan metsän arvoon.
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.
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Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunta
hyväksyy Salon luonnonmetsäsäätiön ostotarjouksen, jolla Salon seurakunta myy Kiskon Pappila -nimisestä tilasta (734-753-1-0) noin 3 ha:n
metsäpalstan Salon luonnonmetsäsäätiölle luonnonsuojelu-alueeksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi noin 3 ha:n metsäpalstan myymisen Salon
luonnonmetsäsäätiölle Kiskon Pappila nimisestä tilasta 734-753-1-0
luonnonsuojelualueeksi. Kauppahinta 24.000 euroa, jossa on huomioitu
kaupan luonnonsuojelullinen arvo.
Kirkkoneuvosto valtuutti yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Kai
Fagerströmin ja talousjohtaja Marjut Erikssonin allekirjoittamaan
kauppakirjan Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

111 §
Määräalan myynti Juvankosken tilasta 734-682-3-107, Tyrynsaari, Pertteli
Liite 2, Salon luonnonmetsäsäätiön ostotarjous
Salon luonnonmetsäsäätiö etsii Salon seudulta suojeltavia metsäkohteita.
Näitä on kartoitettu myös seurakunnan omistamien metsien osalta.
Säätiön sääntöjen mukaisesti alueista muodostetaan luonnonsuojelulain
mukaisia suojelualueita. Salon luonnonmetsäsäätiö esittää seurakunnalle,
että seurakunta myy sille noin 0,4 ha:n metsäpalstan (Tyrynsaari), joka
suojellaan seurakunnan nimikkokohteena 100-vuotiaalle Suomelle.
Tarjoushinta on 6.000 euroa.
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.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Salon luonnonmetsäsäätiön ostotarjouksen, jolla Salon
seurakunta myy noin 0,4 ha:n määräalan (Tyrynsaari) Juvankoski
-nimisestä tilasta (734-682-3-107) 6.000 euron hintaan.
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Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi noin 0,4 ha:n määräalan (Tyrynsaari)
myymisen Salon luonnonmetsäsäätiölle Juvankoski -nimisestä tilasta
(734-682-3-107) luonnonsuojelualueeksi. Kauppahinta 6.000 euroa.
Kauppahinnassa on huomioitu luonnonsuojelullisten arvojen lisäksi
määräalan aikaisempi myyntihistoria. Aikaisempi kauppa peruuntui
siihen, että määräalalle ei ole mahdollista saada rakennuslupaa. Myöskin
metsänhoidolliset toimenpiteet ovat hankalia, koska kyseessä on saari.
Kirkkoneuvosto valtuutti yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Kai
Fagerströmin ja talousjohtaja Marjut Erikssonin allekirjoittamaan
kauppakirjan Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

112 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden talvilomat.
Ajalla 1.10.2017–30.4.2018 pidettävät vuosilomat tuodaan
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Talvilomalista on nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
talvilomat oheisen liitteen mukaan.
Kirkkoherralle, talousjohtajalle ja muille johtaville
viranhaltijoille/esimiehille annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa
seurakunnan työntekijöiden loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin
toiminnan kannalta osoittautuu tarpeelliseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

113 §
Uusien jäsenten nimittäminen alueneuvostoihin
Särkisalon alueneuvoston jäsen Mika Laitinen on pyytänyt eroa.
Halikon alueneuvoston jäsen Tuula Kuusela on pyytänyt eroa.
Muurlan alueneuvoston varajäsen Mika Remes on pyytänyt eroa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Mika Laitisen, Tuula Kuuselan ja Mika Remeksen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Mika Laitisen tilalle
Särkisalon alueneuvostoon.
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Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Tuula Kuuselan
tilalle Halikon alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Mika Remeksen tilalle
Muurlan alueneuvostoon.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

114 §
Uuden varajäsenen nimittäminen lapsityön johtokuntaan
Lapsityön johtokunnan varajäsen Tuula Kuusela on pyytänyt eroa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Tuula Kuuselan eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Tuula Kuuselan
tilalle lapsityön johtokuntaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

115 §
Henkilöstöä koskevat viranhaltijapäätökset 16.8.–30.9.2017
Kirkkoneuvosto päätti luopuessaan ns. vaikeutetusta rekrytoinnista, että
viranhaltijoiden henkilöstöpäätökset tuodaan erikseen tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
Johtavan kanttorin päätöksen mukaan Sanna Räisänen on palkattu
kanttori Samuli Takkulan virkavapaan sijaiseksi ajalle 1.9.–31.12.2017,
virkapaikkana Halikon seurakuntatalo.
Taloustoimiston toimistopäällikön päätöksen mukaisesti taloustoimiston
määräaikaiseksi toimistosihteeriksi on palkattu Raija Koivisto ajalle
23.10.2017–20.4.2018.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen tehdyt päätökset.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

116 §
Kirjelmä Kuusjoen kanttoritilanteesta
Liite 3, Kirjelmä
Liitteenä olevan kirjelmän johdosta kirkkoherra on käynyt Kuusjoen
alueneuvostossa kertomassa ”Hallitusti huomiseen” -strategian
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mukaisesta kaksoisaluejärjestelmän muokkaamisesta.
Kaksoisaluejärjestelmä edesauttaa henkilöstösuunnittelua sekä tukee
talouden tasapainotussuunnitelmaa. Työvoimaresurssien joustavan ja
järkiperäisen käytön kannalta on hyväksi, että maantieteellisesti sopivilla
alueilla käytetään mahdollisimman pitkälle samaa henkilöstöä. Tämä
edesauttaa myös alueiden yhteisen toiminnan suunnittelua. Tästä syystä
on tarkoituksenmukaista noudattaa seurakunnan yhteistä strategiaa koko
seurakunnan alueella. Tämän mukaisesti Kirsi Laakkonen toimii
ensisijaisesti kanttorina sekä Perttelin että Kuusjoen alueilla.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto pitäytyy aikaisemmissa strategisissa linjauksissaan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti keskustelun perusteella, että kirkkoherra laatii
asiasta lausunnon, joka liitetään pöytäkirjaan.

117 §
Henkilöstöasia
118 §
Muut asiat

119 §
Ilmoitusasiat

Muita asioita ei ollut.

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

120 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

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 13.10.2017

Annikka Viitaniemi

Jouko Siivo
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Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla .10.-30.10.2017.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
16.10.–30.10.2017.
Salossa 31.10.2017

Marjut Eriksson

