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Kirkkoneuvoston kokous
Kokousaika

22.08.2018 klo 18:00

Kokouspaikka

Kitulan seurakuntakeskus, Kitulantie 7, Suomusjärvi

Osallistujat

*Siivo Jouko
*Helenius Riitta
*Hietanen Marika
-Laurila Juha
*Luoma Ari-Pekka
*Määttänen Iiris
*Peltonen Jorma
*Uusitalo Päivi
*Vesa Simo
*Vigg Päivi
*Viitaniemi Annikka

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
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Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen

Laiho Jari J.
Panttila Eija
Kankaanpää Karoliina
Niinistö Kari
Pölönen Hannu
Heikkinen Seppo
Marjalaakso Jouko
Parviainen Pirjo
Iho Irma
Kunnia Marjo
Järvinen Anne
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*Hyttinen Marjatta
*Lähdekorpi Matti

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

*Hukka Timo
*Eriksson Marjut

Kirkkoherra
Talousjohtaja

*Fagerström Kai

Kiinteistöpäällikkö

Kutsuttuna (§ 82-90)
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§ 83

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään
viisi päivää ennen kokousta.
Kirkkoherran esitys

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Ari-Pekka Luoma ja Iiris
Määttänen.
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 24.8.2018 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
27.8.–10.9.2018 klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ari-Pekka Luoma ja Iiris
Määttänen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 24.8.2018 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
27.8.–10.9.2018 klo 9–13.
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Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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§ 84

Salo-Uskelan seurakuntatalon vanhan osan purku ja uuden suunnittelu

Diaarinumero

DSAL/14/03.03.02/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Liitteet 1-7; Selvityksiä
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.11.2017 § 51
Talousarvioon on vuodelle 2018 esitetty määrärahaa Uskelan kirkon
sähkökorjausten suunnitteluun sekä Torikatu 6 vanhan osan perustusten
korjauksen suunnitteluun ja korjausvaihtoehtojen laadintaan. Erityisesti
Torikatu 6:een liittyvien korjausten suunnittelu edellyttää laajapohjaisen
rakennustoimikunnan perustamista.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee
keskuudestaan sopivaksi katsomansa määrän jäseniä Uskelan kirkon ja Salo-Uskelan
seurakuntakeskuksen yhteiseen rakennustoimikuntaan. Virkansa puolesta
rakennustoimikuntaan kuuluvat talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja aluekappalainen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle
kirkkoneuvoston jäsenten nimittämiseksi rakennustoimikuntaan.
Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi rakennus- toimikuntaan puheenjohtaja
Kari Niinistön, varapuheenjohtaja Jari J. Laihon, Matti Niemisen ja Timo Tammin. Kiinteistöja hautaustoimen johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston
jäsenten nimittämiseksi rakennustoimikuntaan.

Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 134
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto nimittää edustajansa Salo-Uskelan seurakuntatalon ja
Uskelan kirkon rakennustoimikuntaan.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvoston edustajina rakennustoimikuntaan
kuuluvat Ari-Pekka Luoma ja Jouko Siivo.
Rakennustoimikunnan tehtävänä on Uskelan kirkon sähkökorjausten suunnittelu ja Torikatu 6
vanhan osan perustusten korjauksen suunnittelu ja korjausvaihtoehtojen laadinta.

Kirkkoneuvosto 23.5.2018 § 77
Rakennustoiminta on kokoontunut kaksi kertaa ja päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että Salo-Uskelan seurakuntatalon ns. vanha osa puretaan vuonna 2019 ja
purkua varten varataan määrärahat vuoden 2019 talousarvioon (arvio 240.000 eur).
Rakennustoimikunta esittää myös, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan
väistötilasuunnitelman ja että uuden rakennuksen luonnosvaiheen suunnittelijaksi kutsutaan
Optiplan Oy, joka on suunnitellut vuonna 2006 valmistuneen laajennuksen.
Uudisrakennukseen esitetään siirrettäväksi kaikki nykyisin kerrostalon tiloissa tapahtuvat
seurakunnan tarpeelliset toiminnot. Tämä mahdollistaa tulevat ratkaisut kerrostalon osalta.
Uskelan kirkon sähkölaitteiden kartoitus on valmistunut ja tarvittavat korjaukset jäävät
alkuperäistä oletusta pienemmiksi. Vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahat Uskelan
kirkon sähkökeskuksen uusimiseen (arvio noin 30.000 eur).
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
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1) Salo-Uskelan seurakuntatalon ns. vanha osa (lukuun ottamatta liikuntasalia) puretaan
vuonna 2019 ja määrärahat (arvio 240.000 eur) varataan vuoden 2019 talousarvioon.

2) Uudisosan luonnossuunnittelijaksi kutsutaan Optiplan Oy. Suunnittelu toteutetaan
yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöstön kanssa. Suunnittelussa pyritään siihen,
että kaikki tarvittavat seurakunnan toiminnot, myös nyt kerrostalossa toimivat työmuodot,
siirretään tulevaan uudisosaan.
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisen väistötilasuunnitelman, jota voidaan tarkentaa
tarpeen mukaan. Väistötilat otetaan käyttöön sitä mukaa kuin mahdollista.
Päätös Kirkkoneuvosto päätti palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä
varten.

Esityslistan liitteeksi on lisätty selvityksiä ja kirkkoneuvoston jäsenille on
lisäksi lähetetty sähköisesti Geo-Master Oy:n tekemä selvitys
kokonaisuudessaan. Torikatu 6:n vanhassa osassa ja kerrostalossa on työpisteet
tällä hetkellä yhteensä 40:llä seurakunnan työntekijällä
Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström on kutsuttu kokoukseen antamaan
tarvittavia lisäselvityksiä.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisen väistötilasuunnitelman, jota voidaan
tarkentaa tarpeen mukaan. Väistötilat otetaan käyttöön sitä mukaa kuin
mahdollista.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Salo-Uskelan seurakuntatalon ns. vanha osa (lukuun ottamatta

liikuntasalia) puretaan vuonna 2019 ja määrärahat (arvio 240.000 eur)
varataan vuoden 2019 talousarvioon.
2. Uudisosan luonnossuunnittelijaksi kutsutaan Optiplan Oy. Suunnittelu

toteutetaan yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöstön kanssa.
Suunnittelussa pyritään siihen, että kaikki tarvittavat seurakunnan
toiminnot, myös nyt kerrostalossa toimivat työmuodot, siirretään
tulevaan uudisosaan.
-------------------------------------Kiinteistöpäällikkö täydensi liitteinä lähetettyjä lisäselvityksiä ja vastasi
kirkkoneuvoston jäsenten kysymyksiin.
--------------------------------------Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 85

Lisämääräraha-anomus Kitulan uuden seurakuntakeskuksen muutostöihin

Diaarinumero

DSAL/45/02.00.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kitulan uuden seurakuntakeskuksen muutostöihin on varattu
investointibudjetissa 90.000 euroa. Toteutuneet kustannukset ovat nousemassa
suuremmiksi, johtuen lähinnä ilmastointilaitteistojen ja sähkötöiden
kustannuksista.
Rakennuksen remontin lisäksi tilaan on hankittava jonkin verran uutta
tarpeistoa ja kalustoa, mm. alttarikalusteita ja alttarin takaiseen ikkunaan
lasimaalaus.
Hyväksytyssä investointibudjetissa on varattu 70.000 euroa Naarilan
jätevesijärjestelmään, jonka valmistumisajankohta oli budjettia laadittaessa
vielä avoin. Määrärahavaraus oli myös vuoden 2017 budjetissa ja toteutui
loppuvuonna 2017.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Naarilan jätevesijärjestelmään
varattu määräraha 70.000 euroa siirretään Kitulan remontin
loppuunsaattamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 87

Lähiesimiesjärjestelmän muutos kiinteistö- ja hautaustoimessa

Diaarinumero

DSAL/34/00.01.00/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kiinteistö- ja hautaustoimessa perustettiin uusi lähiesimiesorganisaatio
1.7.2015 lukien. Siinä seurakunta jaettiin viiteen alueeseen, joiden
lähiesimiestehtäviä hoitamaan valittiin alueilla toimivia seurakuntamestareita.
Näin saatiin esimiestehtävät jakautumaan tasaisemmin ja lähiesimiehet
lähemmäs työntekijöitä.
Osa alueista ei ole toiminut toivotulla tavalla, johtuen osittain
seurakuntamestarin virkavapauksista. Asiaa on käsitelty yhdessä
työntekijöiden kanssa ja mietitty eri vaihtoehtoja. Seurakuntamestari Perttu
Tiilikainen ilmoitti haluavansa luopua lähiesimiestehtävistä. Hänellä olleet
alueet Kiikala-Suomusjärvi-Muurla-Kisko jaetaan muille
seurakuntamestareille siten, että alueita on jatkossa neljä. Näin pyritään
varmistamaan toimintojen sujuvuus.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että 1.9.2018 lukien Kiikalan ja Suomusjärven
alueiden lähiesimiestehtävät siirtyvät seurakuntamestari Markku Inkivaaralle
ja Muurlan ja Kiskon alueet seurakuntamestari Jarmo Halkilahdelle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 88

Haastattelutyöryhmä ruokapalvelu- ja siivousesimiehen valintaa varten

Diaarinumero

DSAL/35/01.01.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6.6.2018 kirkkoneuvoston esityksen
uuden ruokapalvelu- ja siivousesimiehen viran perustamisesta 1.9.2018 lukien.
Kokousaikataulujen johdosta virka on jo ilmoitettu avoimeksi ja hakuaika
päättyväksi elokuun lopussa. Hakijoiden haastattelut on näin mahdollista pitää
syyskuun alussa ja uusi viranhaltija voisi mahdollisesti aloittaa jo lokakuusta.
Yhden määräaikaisen emännän työsuhde päättyy syyskuussa.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee ruokapalvelu- ja siivousesimiehen viranhaltijan
valintaa varten haastattelutyöryhmän, johon kuuluvat talousjohtaja,
kiinteistöpäällikkö ja kirkkoneuvoston valitsema edustaja.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi omaksi edustajakseen Iiris Määttäsen ja muiksi
jäseniksi talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 89

Perniön ja Särkisalon alueneuvostojen aloite tilavuokrista luopumisesta

Diaarinumero

DSAL/48/02.00.01/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Perniön ja Särkisalon alueneuvostot ovat tehneet yhteiskokouksessaan
(1/2018, § 6) aloitteen, jonka mukaan seurakunta luopuisi tilavuokrista muistoja kastetilaisuuksista siten, että alle kaksi tuntia kestävistä tilaisuuksista ei
perittäisi vuokraa. Ylimenevästä ajasta perittäisiin tuntiperusteinen vuokra.

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee aloitteesta päättäessään seurakunnan hinnastosta
vuodelle 2019.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 90

Salon seurakunnan palveluhinnasto 2019

Diaarinumero

DSAL/15/02.08.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Liite 8, Hinnastoluonnos
Kirkkoneuvosto päättää muiden kuin hautapaikkamaksujen osalta seurakunnassa sovellettavasta hinnastosta. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 § mukaan
hautapaikoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen hinnaston vuodelle 2019.
Kirkkoneuvosto antaa vuoden 2019 hinnastossa ehdotetut Salon seurakunnan
hautapaikkamaksut kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
-----------------------------------------Päivi Uusitalo teki esityksen, jonka mukaan seurakunta luopuu
kastetilaisuuksien maksuista. Esitystä kannatettiin.
Riitta Helenius teki esityksen, jonka mukaan sekä kaste- että
muistotilaisuuksien maksuista luovuttaisiin. Esitystä kannatettiin.
Suoritetuissa äänestyksissä Päivi Uusitalon esityksen puolesta äänestivät Päivi
Uusitalo, Iiris Määttänen, Ari-Pekka Luoma, Jouko Siivo, Jorma Peltonen ja
Annikka Viitaniemi eli yli puolet paikalla olleista.
Riitta Heleniuksen esityksen puolesta äänestivät Riitta Helenius, Simo Vesa,
Marika Hietanen ja Päivi Vigg.

Päätös

Suoritettujen äänestysten perusteella kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteen
mukaisen palveluhinnaston vuodelle 2019 muilta osin, mutta
kastetilaisuuksien maksuista luovutaan.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Salon seurakunnan
hautapaikkamaksujen hyväksymistä.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 91

Helisnummen siunauskappelin pihan asfaltointityöt

Diaarinumero
Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.62018 § 17
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu 60 000 € Helisnummen siunauskappelin ympäristön
asfaltoinnin korjaukseen. Tarjous työstä pyydettiin kahdelta toimittajalta.
Skanska Oy
YIT infra Oy

Ei jättänyt tarjousta
Liite 4

Kiinteistöpäällikön esitys
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee YIT Infra Oy:n uusimaan kesän 2018 aikana
Helisnummen siunauskappelin pihan asfaltointityön tarjouksessa esitetyin
yksikköhinnoin. Kokonaishinta-arvio noin 3200 m2 asfaltointiin on 55 696 € sis ALV 24 %.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Hankintahinnan ollessa yli 50.000 euroa,
lähetetään päätös tiedoksi myös kirkkoneuvostolle.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee hankinnan tiedoksi.
----------------------------------------Kiinteistöpäällikkö ilmoitti, että pinta-alatarkistettu hinta on 50.100 euroa.
-------------------------------------------

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voida hakea muutosta.
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§ 94

Kappalaisen viran (II) lakkauttaminen

Diaarinumero

DSAL/49/01.01.00/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Salon seurakunnan kappalaisen viran (II) jäätyä vaille viranhaltijaa ei virkaa
ole tarkoituksenmukaista täyttää ilman erityisiä perusteita. Tarpeen niin
vaatiessa kirkkovaltuusto voi perustaa kappalaisen viran tilalle
seurakuntapastorin viran, joka on helpommin seurakunnan hallittavissa.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Salon
seurakunnan kappalaisen viran (II).

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 95

Talousarvioraamin tarkistus vuodelle 2019

Diaarinumero

DSAL/13/02.00.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.5.2018 vuoden 2019
talousarvioraamin, mutta päätti tarkistaa sitä elokuun kokouksessaan.
Verottajan ennakkotieto vuoden 2017 lopullisesta verotuksesta näyttää siltä,
että talousarvion verotuloennuste toteutuu vuoden 2018 osalta. Marraskuun
maksuunpanotilityksen mukaan seurakunta maksaa takaisin kirkollisveroja
1.148.000 euroa. Kassaan kertyisi näin ollen noin 3 % vähemmän
kirkollisverotuloja kuin vuonna 2017.
Vuoden 2019 verotuloennuste noudattaa vuoden 2018 tuloennustetta, joten
annetussa talousarvioraamissa voidaan pysyä.

Esitys

Kirkkoneuvosto pitää voimassa keväällä annetun talousarvioraamin.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 96

Veroprosentin määrääminen vuodelle 2019

Diaarinumero

DSAL/37/02.01.00/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Salon seurakunnan veroprosenttia on vuonna 2014 korotettu 1,4 %:iin.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.5.2018 hyväksynyt vuodelle 2019
tavoitetuloslaskelman, jossa verotulot on arvioitu 1,4 %:n mukaan.
Kirkollisverotuloja on heinäkuun loppuun kertynyt 170.000 euroa enemmän
kuin viime vuoden vastaavaan aikaan mennessä. Tämä merkitsee noin 3 %:n
lisäystä edelliseen vuoteen. Verottajan ennakkotieto lopullisesta verotuksesta
on se, että marraskuun oikaisutilitys merkitsisi 1,148 milj. euron
takaisinmaksua. Lopullinen toteutuma jäisi noin 3 % viime vuodesta. Verotulot
budjetoitiin talousarvioon kuitenkin niin varovaisesti, että lopullinen
toteutuma tulee olemaan arvioidun mukainen.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
veroprosentiksi vuodelle 2019 määrätään 1,4 %.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 97

Diakonia-avustuksien talousarviototeutuma

Diaarinumero

DSAL/44/02.00.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkoneuvosto 25.4.2018 § 60
Diakoniatyön avustusten myöntöperiaatteet
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 21.3.2018 diakoniatyön tehtäväalueen
määrärahaylityksiä vuodelta 2017. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto pyysi
diakoniatyöltä selvitystä avustusten myöntämisperiaatteista. Diakoniajohtaja on
toimittanut selvityksen, jossa on mukana myös nyt käyttöönotettavia tarkennuksia
avustusten myöntämisiin.
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen annetun selvityksen ja kehottaa diakoniatyötä
soveltamaan avustusperiaatteita hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi
elokuun kokouksessa avustusten senhetkinen toteutuminen.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen tämänhetkisen diakonia-avustusten
talousarviototeutuman.
------------------------------------------Talousjohtaja jakoi kirkkoneuvoston jäsenille kirjanpidosta saadun
toteutumavertailun tähän mennessä jaetuista diakonia-avustuksista.
Toteutuman perusteella vuoden 2018 määrärahat eivät tule riittämään.
---------------------------------------------

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti pyytää diakoniajohtajaa seuraavaan kirkkoneuvoston
kokoukseen antamaan selvityksen alkuvuoden avustusten jakaantumisesta.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 98

Seurakuntien tunnettuus- ja mielikuvatutkimus

Diaarinumero

DSAL/47/00.01.03/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka

Salon seurakunnalle tarjottiin kesäkuussa mahdollisuutta liittyä mukaan
kyselytutkimukseen, joka käsittelee evankelisluterilaisia seurakuntia koskevia
mielikuvia ja seurakuntien tunnettuutta. Kireän aikataulun vuoksi
osallistumisesta piti päättää heti kesäkuussa. Muut osallistujat ovat Helsingin,
Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemien,
Seinäjoen, Tampereen ja Vantaan seurakuntayhtymät/seurakunnat.
Tiedotuksen ja viestinnän tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on yhtenä
painopistealueena käyttäjätutkimuksen teettäminen. Tarjottu valtakunnallinen
tutkimus soveltui täyttämään tämän tarpeen.
Kirkkohallituksen kilpailuttaman tutkimuksen tekee Norstat Finland Oy.
Tutkimus toteutetaan puhelinhaastatteluna. Otos on 500
haastateltavaa/seurakunta (Helsingissä enemmän). Kysymysrunko on kaikille
yhteinen, ja sitä oli mahdollisuus täydentää muutamalla paikallisella
kysymyksellä. Tuloksia on luvattu saatavan lokakuun loppuun mennessä.
Tutkimuksen kustannuksiksi on ilmoitettu Salon seurakunnan osalta 5315
euroa. Tutkimus voidaan rahoittaa viestinnän, muun yleishallinnon ja
hallintoelinten määrärahoista.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Salon seurakunnan osallistumisen
Kirkkohallituksen kilpailuttamaan tunnettuus- ja mielikuvatutkimukseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 99

Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2019

Diaarinumero

DSAL/40/04.04.02/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 10, Suunnitelma vuoden 2019 rippikouluista
Seurakunnan rippikoulusta vastaavan viranhaltijan on vuosittain laadittava
rippikoulusuunnitelma kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa Salon seurakunnan rippikoulusuunnitelman
vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 100

Sanna Lundströmin eroanomus

Diaarinumero

DSAL/41/00.00.01/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 11, Sanna Lundströmin eroanomus
Kirkkovaltuuston jäsen Sanna Lundström pyytää eroa luottamustehtävistä.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Sanna Lundströmin eroanomuksen
hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 101

Seurakuntien talouspäivä

Diaarinumero

DSAL/38/01.03.00/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
FCG Koulutus järjestää vuosittain mm. Seurakuntien talouspäivän, jossa
käsitellään yleisesti seurakuntien talouskehitystä ja vuoden 2019 talousarvion
lähtökohtia. Lisäksi päivässä käsitellään muita ajankohtaisia
seurakuntatalouden asioita ja osallistujat saavat seurakuntakohtaiset
verotuloennusteet.
Koulutus järjestetään Tampereella 25.9.2018 ja osallistumismaksu on 330
euroa (alv 0 %).

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää talousjohtajalle luvan osallistua Seurakuntien
talouspäivään.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

6/2018

23

22.08.2018
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

Ilmoitusasiat
§ 103

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

Merkitään tiedoksi
Marika Hietanen kertoi lapsityön johtokunnan kesäkuun kokouksen
kuulumiset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§ 104

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
Allekirjoitukset
Timo Hukka
puheenjohtaja

Marjut Eriksson
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 24.8.2018

Ari-Pekka Luoma

Iiris Määttänen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.8.-10.9.2018.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
27.8.–10.9.2018.
Salossa 11.9.2018

Marjut Eriksson
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 5. §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5. §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

84,85,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99,100,102,103

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät

87

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. Päätökseen ei saa valittamalla tai oikaisuvaatimuksin hakea muutosta viranhaltija, joka on
jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus
panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva
työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän
kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

86,92,93,101,

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto
Torikatu 6, 24100 Salo
Torikatu 6, 24100 Salo
salonseurakunta@evl.fi
87

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-

Pöytäkirja

6/2018

26

22.08.2018
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköposti
Kirkollisvalitus,

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
029 56 42 414
turku.hao@oikeus.fi
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pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Hämeenkatu 13, 20500 Turku
PL 60, 20501 Turku
turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
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Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

