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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 1/2017

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 8.2.2017 klo 18–20.00
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.

1§
Kokouksen avaus

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
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
X
xxxxx
X
xxxxx
X
xxxxx

Läsnä

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§
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.

3§
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Annikka Viitaniemi
ja Jouko Siivo.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 10.2.2017 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 13.2.–1.3.2017 klo 9–13.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Annikka Viitaniemi ja
Jouko Siivo.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 10.2.2017 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 13.2.–1.3.2017 klo 9–13.

4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että Simo
Vesalle annetaan puheenvuoro pykälässä Muut asiat.

5§
Valtuustoaloite seurakunnan liittymisestä Reilun kaupan seurakunnaksi
Kirkkovaltuusto 28.9.2016 § 37
Eija Panttila esitti valtuustoaloitteen Salon seurakunnan hakeutumisesta Reilun kaupan
seurakunnaksi.

Kirkkoneuvosto 16.11.2016 § 119
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee valtuustoaloitteen.
Päätös: Puheenjohtaja pyytää lähetyssihteeri Henna Seppälää selvittämään seurakunnan
mahdollisuuksia hakeutua Reilun kaupan seurakunnaksi ja sen kustannusvaikutuksia.
Seppälä kutsutaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään asia.

Kirkkoneuvosto 30.11.2016 § 130
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää asiasta lähetyssihteerin alustuksen
perusteella.
--------------------------Lähetyssihteeri Henna Seppälä esitteli Reilun Kaupan periaatteita.
Hän poistui esityksensä jälkeen kokouksesta klo 18.30 ennen päätöksentekoa.
--------------------------Päätös: Kirkkoneuvosto päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa.
Talousjohtaja selvittää kustannusvaikutuksia ja kirkkoneuvosto maistaa kokouksessa
Reilun kaupan kahvia.

Seurakunnassa käytetään vuosittain kahvia noin 500 kg. Tällä hetkellä
käytettävän kahvin hinta on 6,58 eur/kg. Reilun kaupan kahvi maksaa
8,64–11,80 kg, joten kustannuslisäys on noin 1.000–2.500 euroa
vuodessa, mikäli siirrytään reilun kaupan kahviin.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan liittymisestä Reilun kaupan
seurakunnaksi kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta.
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Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
liittymistä Reilun kaupan seurakunnaksi harkitaan myöhemmin
uudelleen tuotteiden lajivalikoiman kasvaessa ja hintojen kustannustason
kohtuullistuessa.

6§
Vuoden 2017 koulutussuunnitelma
Liite 1, Koulutussuunnitelma vuodelle 2017
Kirkkoneuvosto 30.11.2016 § 131
Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa kirkkoneuvoston hyväksymän
kehittämissuunnitelman mukaan. Kehittämissuunnitelman päivitys käsitellään
yhteistyötoimikunnassa 24.11.2016. Eri henkilöstöryhmien koulutustarpeet vuodelle
2017 on kerätty koulutussuunnitelmaan, joka on kehittämissuunnitelman
yksityiskohtainen liite. Osa koulutuksista on alkanut vuonna 2016 ja jatkuu vielä
seuraavana vuonna.
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksessa määritellään
kehittämisellä tarkoitettavan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka
on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia
muuttuvia osaamistarpeita.
Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun kannalta on tärkeää, että seurakunnalla on
yhdenmukainen linja eri koulutusten kustannusten korvausperiaatteiden osalta.
Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää Salon seurakunnan
henkilöstön koulutuksiin osallistumisesta koulutussuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä tai erikseen tehtävien anomusten perusteella. Koulutussuunnitelman ja
määrärahojen puitteissa kirkkoherra ja talousjohtaja päättävät yksityiskohtaisemmasta
koulutussuunnitelman käytännön toteuttamisesta.
Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy henkilön koulutukseen osallistumisen, määräytyvät
korvaukset kirkkoneuvoston 25.11.2015 § 175 päätöksen mukaisesti ellei
kirkkoneuvosto erikseen päätä niistä poikkeavista korvausperusteista.
----------------------------------------Simo Vesa teki kannatetun esityksen koulutusmäärärahojen leikkaamisesta siten, että
määräraha on 0,5 % henkilöstökuluista. Keskustelun jälkeen Jouko Siivo teki
kannatetun esityksen, jonka mukaan koulutusmääräraha on 0,75 % henkilöstökuluista.
Simo Vesan esityksen puolesta äänesti kolme: Simo Vesa, Riitta Helenius ja Marika
Hietanen. Jouko Siivon esityksen puolesta äänesti seitsemän: Jouko Siivo, Juha Laurila,
Päivi Vigg, Annikka Viitaniemi, Jorma Peltonen, Ari-Pekka Luoma ja Iiris Määttänen.
----------------------------------------Päätös: Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen perusteella, että koulutusmäärärahan
kokonaismääräksi määritellään 0,75 % henkilöstökuluista eli 47.473 euroa. Näistä
perheasiain neuvottelukeskuksen talousarviossa oleva määräraha pakollisiin,
pätevöitymiskoulutuksiin jää voimaan. Muut koulutusmäärärahat 37.973 euroa
esitetään varattavaksi talousarvioon kohtaan Muu yleishallinto, josta niitä voidaan
käyttää ensisijaisesti jo aikaisemmin vuonna 2016 alkaneiden koulutusten
loppuunsaattamiseksi.

Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat yhdessä johtavien viranhaltijoiden
kanssa tarkistaneet vuoden 2017 koulutustarpeita ja laatineet karsitun
koulutussuunnitelman kirkkoneuvoston määrittelemän määrärahan
mukaisesti.
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Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy tarkennetun koulutussuunnitelman ja
valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan tekemään tarvittaessa
muutoksia kokonaismäärärahan pysyessä hyväksytyssä.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

7§
Henkilöstöasia (sijaisen palkkaaminen virkavapauden ajaksi)
8§
Sopimus Salon ja Auran seurakuntien välillä koskien pappistyövoiman vuokrausta
Liite 2, Yhteistyösopimus Auran seurakunnan kanssa
Auran seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan
joulukuussa 2016 yhteistyösopimuksen Salon seurakunnan kanssa.
Auran seurakunta on yksipappinen, joten kirkkoherran vuosilomien ja
kuukausittaisen viikonloppuvapaan ajaksi Auraan tarvitaan sijainen.
Kiky-sopimus lisää työaikaa kolme työpäivää vuodessa. Sopimuksen
perusteella Salon seurakunnan papisto voi toimia Auran kirkkoherran
sijaisena Salon seurakunnan laskuttaessa vuokratyövoiman käytöstä.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen Auran
seurakunnan kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

9§
Ester Boehmin testamentin käyttösuunnitelma
Kirkkoneuvosto 5.10.2016 § 105
Perttelissä asunut Ester Boehm on testamentannut omaisuutensa seurakunnalle.
Seurakunta on vastaanottanut omaisuuden, joka koostuu 41.488 euron rahavaroista.
Testamentti on aikanaan laadittu Perttelin seurakunnalle eikä sisällä muita ehtoja.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Perttelin alueneuvosto käsittelee
testamenttisaannon ja esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi varojen käyttösuunnitelman.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Perttelin alueneuvosto 15.12.2016 § 5
Testamenttilahjoitus
Perttelissä asunut Ester Boehm on testamentannut omaisuutensa seurakunnalle. Seurakunta on vastaanottanut omaisuuden, joka koostuu
41.488 euron rahavaroista. Testamentti on aikanaan laadittu Perttelin
seurakunnalle eikä sisällä muita ehtoja. Kirkkoneuvosto on pyytänyt
Perttelin alueneuvostoa käsittelemään testamenttisaannon ja tekemään
varojen käyttösuunnitelman.
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Esitys: Alueneuvosto keskustelee asiasta ja laatii käyttösuunnitelman.
Päätös: Vilkkaan keskustelun päätteeksi alueneuvosto päätyi esittämään,
että testamenttivarat käytetään Perttelin alueella seuraavan neljän
vuoden aikana seurakunnalliseen toimintaan siten, että jokainen työala
saa paikallisen viranhaltijan päätöksen mukaan käyttää oman osuutensa
omalla työalallaan paikallisten hyväksi.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää pyytää tarkennetun käyttösuunnitelman
tehtäväaloittain.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

10 §
Kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkausluvat
Seurakunta palkkaa vuosittain kausityöntekijöitä ja koululaisia
hautausmaille ja kesätyöntekijöitä leirikeskuksiin ja nuorisotyön leireille.
Voimassa olevan määräyksen mukaan yli kahden viikon palkkaukset
vaativat kirkkoneuvoston luvan.
Työmuodot ovat pyytäneet lupaa palkata kausi- ja kesätyöntekijöitä
seuraavasti:
Nuorisotyö
Rippikoulu, kolme kesäteologia:1.6.–22.6., 9.6.–30.7., 26.6.–6.8.
Nuorisotyö, kaksi harjoittelijaa: 15.5.–30.6. ja 5.6.–4.8.
Musiikkityö
Musiikkityö, kaksi kesäkanttoria:1.6.–2.7., 26.6.–6.8.
Keittiötoimi
Leirikeskusten siivous- ja emäntätehtävät
- Naarila, kolme keittiötyöntekijää: 5.6.–30.7., 5.6.–17.9., 5.6.–30.9.
- Kesä-Angela, kaksi keittiötyöntekijää: 5.6.–13.7.
- Juvankoski, yksi keittiötyöntekijä: 5.6.–25.6.
- Lammenjärvi, yksi keittiötyöntekijä: 12.6.–23.6.
Hautaustoimi
38 kausityöntekijää ajalle 18.4.–27.10.2017
27 koululaista 8 viikon jaksoissa alkaen 5.6.2017.
Perniön ja Halikon tiekirkkoihin oppaat noin kahden kuukauden ajaksi
kesä-elokuussa.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheiset palkkaukset ja antaa ao. johtaville
viranhaltijoille luvan palkata kesän työntekijät yllä olevan mukaisesti.
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Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

11 §
Henkilöstöasia (opintovapaa-anomus)

12 §
Oikaisuvaatimus haudan lunastuksesta hoitamattomuuden takia
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 13.5.2015 § 32
Kirkkoneuvosto 27.5.2015 § 94
Kirkkoneuvosto 30.11.2016 § 139
Kirkkolain 17 luvun 5 §:n 3 momentissa mainitaan, että jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan
haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä
tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava
24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Mainitussa momentissa sanotaan, että
hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.
Halikon alueen hoitamattomat haudat on katselmoitu kesällä 2015, minkä perusteella
haudoille on laitettu ilmoitus hoitamattomuudesta. Lisäksi Salon Seudun Sanomissa on
julkaistu ilmoitus asiasta. Annetun vuoden määräajan kuluessa osa hoitamattomia
hautoja on joko annettu seurakunnan hautainhoitorahaston hoidettavaksi tai omaiset
ovat alkaneet hoitaa niitä. Uusi katselmus on pidetty elokuussa 2016. Sen perusteella
166 hautaa on edelleen Halikon alueen hautausmailla hoitamatta. Näille haudoille on
asetettu ilmoitus hautaoikeuden menetyksestä hoitamattomuuden takia ja omaisille on
annettu aikaa poistaa haudalta muistomerkki.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että oheisen liitteen mukaisten hautojen
hautaoikeus on lakannut hoitamattomuuden takia ja haudat siirtyvät takaisin seurakunnalle. Hautaoikeuden lakkaamisesta kuulutetaan paikallislehdessä KL 17 luvun 5 § 4
momentin mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Jukka Malmivirta on lähettänyt oikaisuvaatimuksen koskien Halikon
hautausmaalle haudattujen Frans ja Augusta Malmströmin haudan
lunastusta.
Oikaisuvaatimuksessaan hän esittää, että hänellä on ollut epätietoisuutta,
miten haudan hoito ja hoitamattomuus tarkasti määritetään. Hän haluaisi
ottaa uudelleen haudan hoidettavakseen, kuten hoitaa itse viereistä
Gunnar ja Fanni Malmivirran ja Rakel Malmivirta-Niinistön hautaa.
Frans ja Augusta Malmströmin hauta on KL 17 luvun 5 § 4 momentin
perusteella siirtynyt takaisin seurakunnalle, eikä perusteita oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ole esitetty.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hylkää Jukka Malmivirran tekemän oikaisuvaatimuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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13 §
Määräalan myynti Kiistala-nimisestä tilasta rn:o 734-705-1-0 Salon kaupungin Kiikalan Pappilan
kaupunginosassa
Liite 3, Kauppakirjaluonnos Kiikalan tontti
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.4 2016 § 21
Kirkkoneuvosto 25.5.2016 § 67
Kirkkovaltuusto 8.6.2016 § 24
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston valmistelemaan
seuraavien kiinteistöjen myyntiä: Halikon Kanttorila, Muurlan Rantamaja ja Kiikalan
kaksi tonttia.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvosto 31.8.2016 § 82
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä koskien
- Muurlan Rantamajan myyntiä
- Kiikalan kahden tontin myyntiä
- Halikon Kanttorilan myyntiä
- As Oy Tortosnummen kerhotilaan ja As Oy Perttelin Karpalonpolun kerhotilaan
oikeuttavien osakkeiden myyntiä
-----------------------------------------Talousjohtaja selvitti kirkkoneuvostolle kiinteistöjen myyntivalmistelujen vaiheita.
Kaupungin maapoliittinen ohjausryhmä käsittelee kokouksessaan 8.9.2016.kaupungin
kiinnostusta Muurlan Rantamajan ja Halikon Kanttorilan kiinteistöjen osalta.
-----------------------------------------Päätös: Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa talousjohtajan jatkamaan valmisteluja.

Kirkkoneuvosto 5.10.2016 § 107
Kaupungin taholta kiinnostusta on herättänyt ainoastaan Muurlan Rantamaja.
Kaupungin esittämä hinta on kuitenkin hyvin vaatimaton.
Talousjohtaja on pyytänyt alustavia tarjouksia muutamalta kiinteistönvälittäjältä.
Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita kokouksessa esitettävien
tarjousten perusteella kiinteistövälittäjän myyntilistalla oleville kohteille.
-------------------------------------Talousjohtaja esitteli pyytämänsä kolmen kiinteistövälittäjän tarjoukset ja esitti, että
kirkkoneuvosto hyväksyy Kiinteistökolmio Oy:n myyntivälitystarjouksen koskien
kaikkia mainittuja kohteita.
Simo Vesa teki esityksen Riitta Heleniuksen kannattamana, että Muurlan Rantamajaa
yritettäisiin vielä myydä Salon kaupungille heidän ilmoittamaansa korkeammalla
hinnalla.
Suoritetussa äänestyksessä talousjohtajan esitys sai 10 ääntä ja Simo Vesan esitys 2
ääntä.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti valita Kiinteistökolmio Oy:n hoitamaan kyseisten
kohteiden välityksen/myynnin tarjouksen mukaisesti.

Kiikalan tontit eivät juuri ole kiinnostaneet ostajia.
Kiinteistökolmio Oy:n kiinteistövälittäjä on saanut yhden tarjouksen
Kiikalan toisesta myynnissä olevasta tontista.
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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 liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy noin
8086 m2:n suuruisen määräalan Kiistala-nimisestä tilasta (734-712-1-0)
Dilyan Licheville ja Rumyana Stefanovalle.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan ehdollisen kauppakirjan
Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

14 §
Määräalan myynti Prestkulla-tilasta (Halikon Kanttorila)
Liite 4, Kauppakirjaluonnos Halikon Kanttorila
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.4 2016 § 21
Kirkkoneuvosto 25.5.2016 § 67
Kirkkovaltuusto 8.6.2016 § 24
Kirkkoneuvosto 31.8.2016 § 82
Kirkkoneuvosto 5.10.2016 § 107
Salon seurakunta on hakenut Salon kaupungilta poikkeamispäätöksen,
jolla Kanttorilan rakennus voidaan ottaa jälleen asuinkäyttöön.
Antti Remahl ja Kaisa Ringborg ovat tehneet 155.000 euron tarjouksen
noin 2.500 m2 määräalasta rakennuksineen.
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.
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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 liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy noin
2500 m2:n suuruisen määräalan Prestkulla-nimisestä tilasta (734-418-523) Antti Remahlille ja Kaisa Ringborgille.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan ehdollisen
kauppakirjan Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

15 §
Lehtiranta-nimisen tilan 734-662-3-87 myynti, Muurlan Rantamaja
Liite 5, Kauppakirjaluonnos, Muurlan Rantamaja
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.4 2016 § 21
Kirkkoneuvosto 25.5.2016 § 67
Kirkkovaltuusto 8.6.2016 § 24
Kirkkoneuvosto 31.8.2016 § 82
Kirkkoneuvosto 5.10.2016 § 107
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 liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy
Lehtiranta-nimisen tilan 734–662–3–87 Johanna ja Ari Pitkälälle
95.000 euron hintaan.
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Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan ehdollisen
kauppakirjan Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
--------------------------------------Esityslistan lähettämisen jälkeen kiinteistövälittäjä oli saanut Muurlan
Rantamajasta paremman tarjouksen, jonka perusteella talousjohtaja on
valmistellut uuden esityksen.
---------------------------------------Talousjohtajan
uusi esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy
Lehtiranta-nimisen tilan 734–662–3–87 Finehouse Invest Oy:lle
perustettavan yhtiön lukuun (Tapio Laaksonen, Salo) kauppahintaan
120.000 euroa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan ehdollisen kauppakirjan
Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

16 §
Työajan pidennyksen toteutus seurakunnassa
Kiky-sopimus edellyttää kolmen työpäivän lisäystä vuotuiseen
työaikaan. Salon seurakunnassa työajattomia työntekijäryhmiä ovat
papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyöntekijät.
Työajattomien työntekijöiden työajan lisäys tapahtuu sopimalla uusista
lisätehtävistä.
Työajan pidennyksestä on sovittu työntekijäryhmissä toisaalta ryhminä,
toisaalta työntekijän osalta yksilöidysti. Esimiesten työajan lisäys koostuu johtamisen 360-arvioinnista sekä esimiesvalmennuksesta. Osa papeista suorittaa ylimääräiset tehtävät Auran seurakunnan kanssa solmitun
yhteistyösopimuksen puitteissa. Diakoniatyöntekijöiden työajanlisäys
muodostuu pääasiassa opiskelusta, joka käsittelee diakonian ajankohtaiskysymyksiä sekä työssä kehittymistä. Nuorisotyöntekijöiden osalta työajanlisäys on yksilöityä. Sairaalasielunhoidon ja perheneuvojien työajan
lisäys tapahtuu viikkotyöajan pidennyksenä. Kanttorien työaika pitenee
ylimääräisillä musiikkiproduktioilla mm. Johannes-passion toteuttamisella.
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Kirkkoherran esitys:

Merkitään tiedoksi.
Kirkkoherra toi lisäksi esille, että työajaton lähetyssihteeri on jo
toteuttanut tämän vuoden osalta lisätyöajan käyttäen kolme vapaapäiväänsä työhön.

Päätös:

17 §
Muut asiat

Päätös:

18 §
Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

Simo Vesa esitti haravointitalkoita Uskelan kirkkohautausmaalle syksyllä kesätyöntekijöiden työsuhteiden päätyttyä. Esityksessä mainitaan,
että talkoolaisille järjestetään työkalut ja talkoissa olisi pientä tarjoilua.
Talkooväki pyrittäisiin saamaan paikalle lehti-ilmoituksella.
Kirkkoneuvosto totesi, että monella alueella ja hautausmaalla on jo
vuosia järjestetty haravointitalkoita. Talousjohtaja esittää aloitteen
seurakuntapuutarhurille.

Liite 6
Kirkkohallituksen tilastouudistuksen ohjeistus.
Liite 7
Kirkollisen johtamisen 360-hankkeen toteuttaminen tuomiokapitulin
johdolla
------------------------------------Kokouksessa todettiin, että liitteet 6 ja 7 olivat epähuomiossa jääneet
pois materiaalista. Kirkkoherra selvitti tilastouudistusta ja Kirkollisen
johtamisen 360-arviointiprojektiin palataan seuraavassa kokouksessa.
------------------------------------Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunnan terveiset kirkkoneuvostolle
toi Jouko Siivo
- Alueneuvostojen terveiset toivat Simo Vesa ja Iiris Määttänen
Kirkkoneuvostolle tuotiin myös tiedoksi, että johtavalle kanttorille Kaisa
Suutela-Kuismalle on Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli myöntänyt Director musices -arvonimen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

19 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
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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 10.2.2017

Annikka Viitaniemi

Jouko Siivo

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.2.-1.3.2017.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
13.2.–1.3.2017.
Salossa 2.3.2017

Marjut Eriksson

