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X
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Erikseen kutsuttuna oli paikalla sairaalasielunhoidon pastori Petri
Vuorinen, lapsityönohjaaja Tuire Kallio ja lähetyssihteeri Henna Seppälä
1–4 § ajan.

1§
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen ja luki tekstin psalmista 97:6.
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 Karoliina Mäkinen
ja Matti Nieminen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 26.1.2012 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 27.1.2012 – 13.2.2012 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Nieminen ja
Pirjo Parviainen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 26.1.2012 klo 13 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 27.1.2012–13.2.2012 klo 9.00–15.00.

4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Lähetetyn esityslistan lisäksi käsitellään §:ssä 15 Muut asiat neuvoston
jäsenten esittämät asiat sekä Johannes Alarannan virkavapauslausunto.
-------------------------------------------------Sairaalasielunhoidon pastori esitteli työtään Salon ja Halikon sairaaloissa
sekä terveyskeskuksessa.
Lähetyssihteeri Henna Seppälä ja lapsityönohjaaja Tuire Kallio
esittäytyivät ja kertoivat lähetys- ja maahanmuuttajatyön näkymistä.
---------------------------------------------------

5§
Talven rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat ja ruokailunvalvojat
Pastori Anna Knuutila on tehnyt ehdotuksen talven rippikoulujen
turvallisuusvastaaviksi ja ruokailunvalvojiksi.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto nimittää talven rippikoulujen turvallisuusvastaavat ja
ruokailunvalvojat Anna Knuutilan tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Kesä-Angelan rippikoululeiri
Leirijakso 18.–25.2. Kesä-Angelassa
Turvallisuusvastaava Erkki Kiiski. Ruokailuvalvoja Kai Ruha.
Naarilan talvilomaleiri
Leirijakso 18.–25.2. Naarilassa
Turvallisuusvastaavat Anna Knuutila ja Vilho Routasalo.
Ruokailuvalvojat Maria Siren ja Isto Peltomäki.

Laskettelurippikoulu
Leirijakso 17.–26.2. Ruotsin Åressa
Turvallisuusvastaavat Kaarlo Launonen ja Kaisa Suutela-Kuisma.
Ruokailuvalvojat Timo Sjöblom ja Suvi Kiuas.
Päivärippikoulu
20.–25.2. Salo-Uskelan seurakuntatalolla
Turvallisuusvastaavat Marianna Saartio-Itkonen ja Päivi PulkkinenWatson. Ruokailuvalvojat Marianna Saartio-Itkonen ja Päivi PulkkinenWatson.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi päätettiin, että näihin talven
rippikouluihin mahdollisesti tulevat henkilömuutokset hyväksyy
kirkkoherra viranhaltijapäätöksellä.

6§
Vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion toimeenpaneminen
Kirkkovaltuusto on 21.12.2011 hyväksynyt Salon seurakunnan
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2012.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto toimeenpanee Salon seurakunnan toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle 2012 kirkkovaltuuston 21.12.2011
hyväksymässä muodossa.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7§
Halikon alueen aluekappalaisen Ari Oinaan lausuntopyyntö
Aluekappalainen Ari Oinas pyytää kirkkoneuvostoa antamaan puoltavan
lausunnon hänen hakemukseensa tuomiokapitulille koskien
sivutoimiluvan myöntämistä konsulttina ja toimittajana työskentelyä
varten. Työn määrä on alle 10 tuntia viikolla. Liite 1.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto antaa puoltavan lausunnon tuomiokapitulille
kappalainen Ari Oinaan sivutoimilupahakemuksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8§
Salon seurakunnan hankintavaltuudet
Järjestelytoimikunta on aikanaan 17.12.2008 tehnyt päätöksen
johtokuntien ja viranhaltijoille annettavien hankintavaltuuksien
euromäärästä, jotka päätökset on kirkkovaltuustossa hyväksytty Salon
seurakunnan aloittaessa.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 1 kohdassa säädetään, että
kirkkoneuvosto päättää hankintavaltuuksista aina toimikautensa alussa.
Nykyisessä kirkkoneuvostossa ei asiaa vielä ole käsitelty.
Hankintavaltuuksien puitteissa johtokunnat ja viranhaltijat tekevät
hyväksytyn talousarvion mukaisia hankintoja ilman, että kaikkia asioita
tarvitsee tuoda ylempien elinten erikseen päätettäväksi. Tämä menettely
on osoittautunut joustavaksi seurakunnan toiminnan rutiineja
hoidettaessa.
Normaalin seurakunnallisen toiminnan hoitamiseen ei erillisiä
hankintavaltuuksia tarvita. Ostotoimintaa varten seurakunnassa on
käytössä menettelytavat ostotoimintaa varten. Talousjohtajan
hyväksyessä seurakunnan laskut maksettavaksi, hän vastaa samalla myös
hankintojen suorittamisesta hankintasäännösten mukaisesti.
Erillisiä hankintavaltuuksia tarvitaan lähinnä hankittaessa kalustoa,
tehtäessä kiinteistöihin liittyviä korjauksia ja solmittaessa muita
ostosopimuksia.
Tarvikkeiden ja palvelusten hankinnan kynnysarvo on nykyisin 30.000
euroa. Tätä suuremmat hankkeet tulee kilpailuttaa julkisesti hankintalain
säännösten mukaan.
Hankintalain säännösten mukaan kynnysarvo rakennus- ja
korjaustyöhankkeiden osalta on tällä hetkellä 150.000 euroa. (ilman
arvonlisäveroa) Tämän arvon ylittävät rakennushankkeet tulee
kilpailuttaa julkisesti.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää seuraavista hankintavaltuuksista:
Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta
Talousjohtaja
Isännöitsijä
Kiinteistöpäällikkö
Hautaustoimen päällikkö
Taloustoimiston toimistopäällikkö

100 000 euroa
15 000 euroa
10 000 euroa
10 000 euroa
10 000 euroa
10 000 euroa

Hankintavaltuuksien puitteissa voivat viranhaltijat ja johtokunnat tehdä
hyväksytyn talousarvion mukaisia hankintoja ja hoitaa talousarviossa
hyväksyttyjä korjaus- ym. rakennusprojekteja.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta antaa tiedoksi kirkkoneuvostolle hankinnat, joiden
hankinta-arvo ylittää 50.000 euroa. Tiedoksianto tapahtuu lähettämällä
esityslista sähköpostitse myös neuvoston jäsenille.

9§
Tarpeettomien pankkitilien lopettaminen
Vanhojen seurakuntien nimiin on aikoinaan perustettu pankkitilejä, jotka
ovat nykyisin tarpeettomia. Mikäli ne eivät ole olleet sidottuja
seurakunnan y-tunnukseen, ei niistä ole saatu aikaisemmin tietoa
selvitettäessä seurakunnan pankkitilejä. Seuraavat tilit ovat nyt vasta
tulleet tiedoksi ja tarvitsevat erillisen lopettamispäätöksen:
Jatkuva tuottotili FI36 5450 0060 9000 28
(Särkisalo)
Yritystili FI82 5144 0810 0000 89
(Kiikalan seurak.adressit)

124,55 eur
20,00 eur

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lopettaa yllämainitut pankkitilit tarpeettomina ja
siirtää varat seurakunnan käyttötilille.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 § Salon seurakunnan ylemmän korkeakoulututkinnon kanttorin viran vaalin valmistelu
viranhaltijan eläkkeelle lähdön vuoksi
Kanttori Antti Risku on jäämässä vanhuuseläkkeelle 1.7.2012 alkaen.
Kanttorin tehtävät sijoittuvat pääosin Salo-Uskelan alueelle.
Seurakunnan kanttorien kokonaismäärä on vähenemässä, koska Muurlan
alueen 80 % kanttorin virka on tarkoitus lakkauttaa (ei täytettynä tällä
hetkellä) Kiskon alueen kanttorin hoitaessa kahta aluetta.
Kirkkoherran esitys:

Tuomiokapituli on julistanut viran avoimeksi kokouksessaan 18.1.2012.
Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän kanttorin valintaa varten.

Päätös:

Haastattelutyöryhmään valittiin yksimielisesti musiikkityön
neuvottelukunnan puheenjohtaja Annikka Viitaniemi, kirkkoneuvoston
edustaja musiikkityön neuvottelukunnassa Karoliina Mäkinen, SaloUskelan alueneuvoston jäsen Marja-Leena Ruostesaari, johtava kanttori
Kaisa Suutela-Kuisma sekä kirkkoherra Timo Hukka.

11 §
Uuden jäsenen nimittäminen lapsityönjohtokuntaan
Lapsityönjohtokunnan varsinainen jäsen Elias Nygren on ilmoittanut
muuttaneensa Mikkeliin. Muuton takia Nygren on menettänyt
vaalikelpoisuutensa Salon seurakunnan luottamuselimiin.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Elias Nygrenin eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Elias Nygrenin
tilalle lapsityönjohtokuntaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §
Yhteistyösopimus Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Mirja ja Urpo Raunion
työn tukemisesta
Suomen Lähetysseuran lähettien Timo ja Jonna Räsäsen työn päättyessä
Kambodzassa on lähetystyön johtokunta päättänyt esittää
yhteistyösopimuksen solmimista Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys
Kylväjän kanssa nimikkolähettien Mirja ja Urpo Raunion työn
tukemiseen Itä-Aasiassa. Liite 2.
Lähetystyön johtokunnan
esitys:
Johtokunta esittää, että Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän
kanssa tehdään nimikkosopimus Mirja ja Urpo Raunion työn
tukemisesta. Kannatussopimussumma on 5000 euroa.
Kirkkoneuvosto päättää, että nimikkosopimuksen allekirjoittavat
kirkkoherra Timo Hukka lähetystyön pappi Tarja Laurila.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
Kirkkoneuvosto päätti aloittaa valmistelut esityksestään
kirkkovaltuustolle lähetyskannatuksen linjaamiseksi.

13 §
Ilmoitusasiat

Tuomiokapitulin päätöksiä:
- Pastori Marianna Saartio-Itkoselle on annettu virkamääräys Salon
seurakunnan seurakuntapastorin (III) viransijaiseksi 1.11.2011
pastori Elina Joutsiniemen virkavapauden ajaksi.
- Pastori Annukka Saariselle on myönnetty virkavapautta
perhevapaata varten ajalle 4.1.–11.3.2012.
- Pastori Kimmo Malinen on määrätty Salon seurakunnan
seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi ajalle 4.1.–11.3.2012.
- Kanttori Hanna-Leena Keinäselle on annettu valtakirja Salon
seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin
(II) virkaan 1.1.2012 lukien.
- Pastori Pertti Hell on määrätty Salon seurakunnan kappalaisen (XI)
viransijaiseksi 1.1.2012 lukien, kunnes ko. kappalaisen virka
vakinaisesti täytetään.
Kirkkohallitus on kokouksessaan 24.11.2011 § 632 (virastokollegio)
vahvistanut kaupan, jolla seurakunta myi Kiikalan Pappilan noin 1 ha:n
määräalalla Taina ja Seppo Lagomille.
Joulunajan myrskyt ovat tehneet tuhojaan myös seurakunnan metsissä ja
hautausmailla. Vahinkojen tarkistus ja jatkotoimenpiteet ovat vielä
osittain kesken, mutta pahimmat vauriot ovat koituneet Kiikalan
alueella, jossa noin 5 ha:n alalla on merkittäviä vahinkoja.

Rakennusten osalta vahingot jäivät lieviksi; Lammenjärven
leirikeskuksen rakennuksen päälle kaatunut puu vaurioitti jonkin verran
kattoa ja kattorakenteita.
Joulun alla on kappalainen Juuso Peltomäki pitänyt vastaanottoa Plazan
kauppakeskuksessa päivittäin klo 14–17.
Kirkkoherran esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

14 §
Kirkkoherran ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta
1.9.–31.12.2011 esitellään kokouksessa.
Kirkkoherra, pykälät 8–18
Talousjohtaja, pykälät 13–20
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

15 § Muut asiat
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Annika Määttänen selvitti
arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston perustamaa uutta, kerran
vuodessa jaettavaa Vuoden arkkipooki -palkintoa ja esitti sen hakemista
Salon seurakunnan nuorten draamamessujen toteutuksesta vastaavalle
työtiimille (nuoret+työntekijät) kirkkoneuvoston nimissä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Annika Määttäsen ehdotuksen.
--Varajäsen Seppo Knuutila kysyi entisen Perniön seurakunnan osuudesta
Vuontispirtti Oy:stä. Talousjohtaja selvitti, että osakkeet (2 kpl) ovat
seurakunnan taseessa.
--Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 20.12.2011 Salon seurakunnan
kappalaisen (XI) virkaan Johannes Alarannan. Hän on hakemassa
tuomiokapitulilta virkavapautta ajalle 1.3.2012–31.12.2012 ja pyytää
kirkkoneuvostolta lausuntoa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti puoltaa Johannes Alarannan virkavapaushakemusta.
--Kirkkoneuvoston jäsen Juha Laurila on ottanut esille seminaarin
järjestämisen seurakuntien yhdistymisten ja kirkkohallituksessa
valmisteilla olevien uusien rovasti- ja hiippakuntamallien esittelystä.

Asiasta keskusteltiin ja esille tuli myös yhteistyö kaupungin kanssa.
Kirkkoherra tapaa kaupunginjohtajan ja asiassa edetään sen jälkeen
tarpeen mukaan.
16 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Päätös:

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

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 26.1.2012

Matti Nieminen

Pirjo Parviainen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 18.1.–13.2.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
27.1.2012–13.2.2012.
Salossa 14.2.2012

Taina Manelius

