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107 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen.
108 §
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.

109 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Irma Iho ja
Ari-Pekka Luoma.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 8.10.2012 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.10.2012 – 25.10.2012 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jukka Nieminen ja AriPekka Luoma.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 8.10.2012 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 9.10.2012 – 25.10.2012 klo 9.00–15.00.

110 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Pykälässä 127 Muut asiat käsitellään kirkkovaltuutettu Seppo Heikkisen
kysely Kuusjoen kirkkokuorolta laskutetusta Kirkon musiikkijuhlien
kustannuksista. Muissa asioissa käsitellään myös musiikkityön
johtokunnan anomus lausunnon pyytämisestä Suomen urkuasiain
neuvottelukunnalta koskien Salon kirkon urkujen kuntoa.

111 §
Seurakunnan taloustilasto vuodelta 2011
Liitteenä 1 on Salon seurakunnan taloustilaston toteutumaluvut vuodelta
2011. Seurakunnan tilinpäätöksen lukuja on tilastossa verrattu suurten
seurakuntien vertailuryhmään no 15 sekä kaikkien seurakuntien
jäsenmäärän perusteella laskettuihin koko kirkon lukuihin. (Ryhmään 15
kuuluvat seurakunnat on lueteltu liitteen 1 viimeisellä sivulla.)
Keskeisiä lukuja tilastosta:
Koko
kirkko

Ryhmä 15

Salon srk.

Tuloveroprosentti

1,34

1,23

1,20

Kirkollisvero €/jäsen

205

202

168

Yhteisövero €/jäsen

32

34

51

Investoinnit eur/jäsen 31

24

6

38

24

Seurakunn.työ €/jäsen 129

131

132

Hautaustoimi €/jäsen

18

29

Kuluvertailu/jäsen
Hallinto eur/jäsen

38
21

Kiinteistötoimi€/jäsen 59

59

57

Toimintakulut €/jäsen 247

246

242

Tilaston osoittamat luvut näyttävät yleisellä tasolla toteutuman.
Yksittäisten tehtäväalueiden kohdalla olevien lukujen perusteella ei
voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska eri seurakuntien
sisällä toiminta on hyvin moninaista ja eri tavalla organisoitu.
Talousjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

112 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2013, kirkkoneuvoston esitys
kirkkovaltuustolle
Salon seurakunnan veroprosentiksi vuodeksi 2012 määrättiin 1,2 %.
Tämä on hieman alhaisempi kuin kaikkien Suomen seurakuntien
veroprosenttien painotettu keskiarvo, joka on noin 1,3 %. Vastaavan
kokoisten seurakuntien keskiarvo on 1,23 %.
Kirkkoneuvosto antoi kesäkuussa luottamuselimille ja viranhaltijoille
ohjeet valmistella vuoden 2013 talousarvio pitäen lähtökohtana nykyistä
veroprosenttia.
Kirkkoneuvostossa elokuun kokouksessa käsitellyn tuloslaskelman
toteutuman 31.7.2012 sekä loppuvuoden ennusteen perusteella vuodesta
2012 on tulossa Salon seurakunnan toinen alijäämäinen tilinpäätös.
Salon seurakunta selviää kuitenkin seuraavan vuoden ajan nykyisellä 1,2
% veroprosentilla, koska seurakunnan rahoitustilanne on vakaa.
Seuraavat vuodet ovat verotulojen kehityksen ja tuloksen
muodostumisen osalta vaikeat. Mikäli kulurakennetta pystytään jatkossa
karsimaan, kestää seurakunta vielä parin vuoden huonon kehityksen
verotuloissa. Hallitusti huomiseen -työskentelyn myötä on otettu kantaa
seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaiskehitykseen. Jatkossa
veroprosentin tarpeellinen taso muodostuu kulujen hallinnan ja muiden
talouteen ja toimintaan vaikuttavien toimien perusteella.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
veroprosentiksi vuodelle 2013 määrätään 1,2 %.
---------------------Talousjohtaja selvitti talouden tasapainottamisen eri vaihtoehtoja ja
asiasta käytiin keskustelua.
----------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että
Salon seurakunnan veroprosentiksi vuodelle 2013 määrätään 1,2 %.
Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä
tehdä talouden tasapainotussuunnitelman.

113 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden talvilomat 2012–2013
Lista kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden talvilomista on liitteenä 2.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
talvilomat liitteen 2 mukaan.
Kirkkoherralle, talousjohtajalle ja muille johtaville viranhaltijoille
annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa seurakunnan työntekijöiden
loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin toiminnan kannalta osoittautuu
tarpeelliseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

114 §
Määräaikaisen seurakuntapastorin viran muuttaminen vakinaiseksi
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.9.2012 päättänyt muuttaa
määräaikaiset, ns. projektivirat vakinaisiksi viroiksi sekä siirtää nykyiset
viranhaltijat hoitamaan vakituista virkaa.
Maahanmuuttajatyön seurakuntapastorin viran osalta tuomiokapituli
antaa määräyksen viran hoitamiseen.
Virkaa hoitaa seurakuntapastori Timo Viitanen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia
muuttamaan Salon seurakunnan määräaikaisen seurakuntapastorin viran
vakinaiseksi ja siirtämään seurakuntapastori Timo Viitasen Salon
seurakunnan vakinaiseen seurakuntapastorin virkaan 1.11.2012 lukien.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

115 §
Pastori Johannes Alarannan anomus vuosisidonnaisesta palkanosasta
Johannes Alaranta anoo vuosisidonnaista palkanosaa 1.1.2013 lähtien.
Pastori Johannes Alarannan toimittamien todistusten mukaan hänelle on
kertynyt 8 vuotta 3 kuukautta vuosisidonnaisiin lisiin oikeuttavaa aikaa
31.12.2012 mennessä, joten hänellä on oikeus 8 vuoden perusteella
maksettavaan vuosisidonnaiseen palkanosaan 1.1..2013 lähtien.
Talousjohtajan esitys:

Pastori Johannes Alarannalle on kertynyt 8 vuotta 3 kuukautta
vuosisidonnaisiin lisiin oikeuttavaa palvelusaikaa 31.12.2012 mennessä.
Johannes Alarannalle maksetaan 8 vuoden perusteella maksettava
vuosisidonnainen 8 %:n palkanosa peruspalkasta laskettuna 1.1.2013
lähtien.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

116 §
Henkilöstöasia
117 §
Henkilöstöasia
118 §
Salon seurakunnan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuonna 2013
Kirkkoneuvosto on vuonna 2011 päättänyt vuoden 2012
kokouspalkkioista ja matkakorvauksista. Liite 5.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 5 mukaisen kokouspalkkio- ja
matkakorvaussäännön noudatettavaksi vuonna 2013.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että nykyistä
kokouspalkkiosääntöä noudatetaan tämän valtuustokauden loppuun eli
vuosina 2013 ja 2014.

119 §
Salon seurakunnan palveluhinnasto vuodelle 2013
Salon seurakunnan hinnasto on aiemmin hyväksytty vasta talousarvion
yhteydessä. Koska hinnaston mahdolliset muutokset tulee ottaa
huomioon jo talousarvion valmistelussa, on hinnasto tarpeen käsitellä
hyvissä ajoin ennen talousarvion käsittelyä.
Oheisen liitteen 6 mukaiseen hinnastoluonnokseen on koottu Salon
seurakunnan palveluista veloitettavat hinnat vuodelle 2013.
Kiinteistö- ja hautaustointa koskeva osuus hinnastosta on kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan käsittelyssä 3.10.2012, joten mahdolliset
muutokset esityslistaan päivitetään kirkkoneuvoston kokouksessa. Muut
hinnastot ovat pääosin virkatyönä tehtyjä esityksiä vuonna 2013
sovellettaviksi hinnoiksi. Hinnoissa on osin huomioitu myös vuoden
2013 alusta muuttuva arvonlisävero.
Hautapaikkamaksut oman kunnan väestölle on Kirkkohallituksen
velvoittavan ohjeistuksen mukaan otettava käyttöön viimeistään vuonna
2013.
Kirkkoneuvosto päättää muiden kuin hautapaikkamaksujen osalta seurakunnassa sovellettavasta hinnastosta. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §
mukaan hautapaikoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee ja päättää Salon seurakunnan
palveluhinnastosta vuodelle 2013 liitteenä olevan luonnoksen pohjalta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto antaa vuoden 2013 hinnastossa ehdotetut Salon
seurakunnan hautapaikkamaksut kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
---------------Hinnastoluonnokseen muutettiin kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan 3.10.2012 kokouksessa tehty muutos
leirikeskusvuokraukseen Kesä-Angelan päärakennuksen osalta.
--------------Kirkkoneuvosto hyväksyi täydennetyn hinnaston vuodelle 2013.
Kirkkovaltuustolle esitetään hautapaikkamaksujen ja hautaamiseen
liittyvien maksujen hyväksymistä seuraavasti.
Hautapaikkamaksut (Hautaoikeus 25 vuotta)
oma kunta

muu kunta

Arkkuhauta
150,00
500,00 €
Arkkuhaudan hallinta-ajan jatkaminen 25 v.
75,00
250,00 €
Uurnahauta
75,00
200,00 €
Uurnahaudan hallinta-ajan jatkaminen 25 v.
50,00
100,00 €
Muistolehto
Sirottelulehto
Mikäli uurna haudataan arkkuhautaan, peritään hautapaikkamaksu arkkuhaudan
mukaisesti ja hautaamiseen liittyvät maksut uurnan mukaisesti.
Veteraaneilta ja lotilta ei peritä hautapaikkamaksua.
Hautaamiseen liittyvät maksut
oma kunta

Arkkuhautausmaksu (kaivuu, peitto ja peruskunnostus) 200,00 €
Uurnahautausmaksu
20,00 €
Uurnahautausmaksu muistolehto
-€
Tuhkan sirottelu sirottelulehto
-€
Hautakiven aluspalkkimaksu

muu kunta

300,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

(Helisnummi, Muurla, Pertteli ja Halikko)

arkkuhauta/paikka
uurnahauta
Uurnahaudan kivi (srk hankkinut)
Vainajan säilytys kylmätilassa

100,00 €
100,00 €

100,00 €
100,00 €

hankintahinta

hankintahinta

-€

70,00 €

Sakraalitilojen käyttö (kirkko, kappeli) hautaan siunaamisessa (sis. alv.)
Ev.lut kirkkoon kuuluva
-€
-€
Kristilliseen res. uskontokuntaan Suomessa kuuluva
225,00 €
225,00 €
Muut
450,00 €
450,00 €
Veteraaneilta ja lotilta ei peritä arkkuhautaus- tai uurnahautausmaksua eikä
kylmäsäilytysmaksua.
Salon seurakunta maksaa oman kunnan jäsenen (170 eur) tuhkausmaksun
krematoriolle.

120 §
Toijan taajaman tilakysymys
Kiskon alueneuvosto on käsitellyt alueen tilakysymyksiä ja päätynyt
esittämään Toijassa, osoitteessa Kuusitie 8, sijaitsevan kerhohuoneen
vuokraamista alueen nuorisotyön, diakoniatyön ja muun seurakunnallisen työn toimipisteeksi. Kerhohuoneen omistaa Kiskon vanhustentukiyhdistys ry ja vuokra on neuvoteltavissa isännöitsijän mukaan alle 500
euron. Kerhohuoneiston pinta-ala 69,5 m² sisältää kokoontumishuoneen,
keittiön sekä eteis- ja wc-tilat. Tila olisi otettavissa käyttöön pienin
kustannuksin.

Kiskon alueella väestömäärä Toijan taajamassa on huomattavasti
suurempi kuin seurakuntatalon ympäristössä, joten erilaiset seurakunnalliset toiminnot tavoittaisivat eri väestöryhmät paremmin Toijassa
sijaitsevassa kiinteistössä.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Kiskon Vanhustentukiyhdistykseltä
Kuusitie 8:ssa sijaitsevan kerhohuoneen korkeintaan 500 euron
kuukausivuokrasta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

121 §
Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen
Salon seurakunta on budjetoinut tälle vuodelle verotuloja 10 milj. euroa.
Salon työllisyystilanteen ja varsinkin yhteisöverojen vähenemisen myötä
ei talousarvio tule toteutumaan verotulojen osalta.
Tuloslaskelmaennusteen mukaan todennäköisempi verotulokertymä on
8,8, milj. euroa. Arvioidun 1,2 milj. euron vajeen kattaminen toimintamenojen vähennyksenä on mahdotonta, joten tilikauden tulos tulee olemaan huomattavasti alijäämäisempi kuin talousarviossa. Jonkin verran
sijoitusten arvonmuutoksen korjaavat lopullista tulosta, mutta vaikutus
on lähinnä laskennallinen.
Seurakunnan taloussäännön 4 §:n mukaan seurakunnan viranomaisten on
tehtävä esitys tuloarvion tarkistamisesta kirkkoneuvostolle huomatessaan, ettei talousarvioon merkitty tuloarvio toteudu.
Seurakunnan taloussäännön 6 §:n mukaan kirkkovaltuusto voi muuttaa
talousarviota ja muutokset pitää esitellä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen
muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan
korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan
myöntämisestä sekä tuloarvion muutoksista.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että verotulojen
tuloarviota tarkistetaan yhteisöverojen osalta talousarviossa olevasta 2
milj. eurosta 1 milj. euroon ja kirkollisverojen osalta talousarviossa
olevasta 8 milj. eurosta 7,8 milj. euroon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

122 §
Salon seurakunnan sisäisen valvonnan ohje
Kirkkohallitus on vuonna 2004 julkaissut ohjeen ”Hyvien johtamis- ja
hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa”.

Tarkoituksena on ollut, että seurakunnat kiinnittävät huomiota siihen,
että työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat oikein ja sääntöjä
noudattaen. Tilintarkastuksissa on kiinnitetty myös huomio ohjeen
tarpeellisuuteen.
Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella,
että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti
ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan
operatiivista johtamista.
Sisäisen valvonnan ohjeiden tulee perustua seurakunnan omien
kokonaistarpeiden arviointiin. Sisäisen valvonnan ohjeistuksella luodaan
seurakuntakohtaiset pelisäännöt, jotka varmistavat ja edesauttavat hyvän
hallinnon toteutumisen seurakunnassa. Kirkkoneuvosto hyväksyy
sisäisen valvonnan ohjeet, minkä jälkeen asia viedään kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen liitteen 7 mukaisen Salon
seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeen noudatettavaksi välittömästi.
Ohje annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

123 §
Nimikkokohdesopimus Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Awaiin
seurakunnan tukemisesta
Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 21.8.2012 käsitellyt Japanin
lähetystyötä ja päätynyt esittämään, että koska Salon seurakunnan
nimikkolähetit Elina ja Harri Huovinen ovat päättäneet työsuhteensa
Suomen Evankelisluterilaisen Kansalähetyksen kanssa, yhteistyötä
jatkettaisiin tukemalla Daniel ja Mari Nummelan perheen työtä
Japanissa. Kansanlähetys on kuitenkin ilmoittanut, että Nummeloilla on
riittävästi nimikkoseurakuntia ja ehdottanut nimikkokohteeksi Awaiin
seurakuntaa, jonka työntekijöinä Nummelat toimivat. Liite 8.

Lähetystyön johtokunnan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää solmia nimikkokohdesopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Awaiin seurakunnan
tukemisesta liitteen 8 mukaisesti. Sopimussumma on 15.300 euroa
vuodessa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja lähetystyön
pastorin Tarja Laurilan allekirjoittamaan nimikkokohdesopimuksen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

124 §
Perniön uurnahauta-alueen rakentaminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee kokouksessaan
3.10.2012 Perniön uurnahauta-alueen rakentamiseksi annettuja
tarjouksia.
Vuoden 2012 talousarvioon on varattu uurnahautausmaata varten
150.000 euroa, josta on käytettävissä vielä 100.000 euroa. Vuoden 2013
talousarvion osuus tarkentuu urakkatarjousten ja muiden töiden arvioidun määrärahatarpeen mukaisesti. Vuoden 2013 talousarvio vahvistuu
vasta kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessa, joten urakkasopimukset
voidaan allekirjoittaa vasta sen jälkeen. Urakoitsijat voidaan kuitenkin
valita, mutta ensi vuoden määrärahojen osalta ehdollisina. Maansiirtourakan massanvaihdot on kuitenkin syytä tehdä ennen talven tuloa,
jolloin mahdollinen jatkorakentaminen ensi vuonna maan painumisen
myötä on mahdollista.
Kirkkoneuvosto on päättänyt hankintavaltuuksia myöntäessään, että yli
50.000 euron hankinnat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tiedottaa
kirkkoneuvostolle. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 3.10.2012
tekemä päätös urakoitsijoiden valinnasta tulee ottaa kirkkoneuvoston
käsittelyyn.
Talousjohtajan esitys:

Talousjohtajan esitys kokouksessa johtokunnan 3.10.2012 kokouksen
päätöksen perusteella.
-----------------------Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous on 3.10.2012 valinnut
seuraavat urakoitsijat:
maanrakennusurakka
pintarakennustyöt

Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy, 118.000,- (alv 0%)
Iloniemen Viherrakennus, 177.075,- (alv 0%)

Talousjohtaja esitti, että kirkkoneuvosto hyväksyy urakoitsijoiden
valinnat ja, että työt voidaan aloittaa tämän vuoden määrärahan
puitteissa. Investoinnin jatko määräytyy kirkkovaltuuston hyväksyttyä
ensi vuoden talousarviomäärärahat.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

125 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
Seurakunnassa on aloitettu valmistelu KirVesTes:in 35 §:ssä mainitun
harkinnanvaraisen palkanosan mahdollisesta käyttöönotosta Salon
seurakunnassa. Asiaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat kirkkoherran ja palkka-asiamiehen lisäksi luottamusmiehet ja luottamushenkilöiden edustajana Marjatta Hyttinen. Työryhmä piti tärkeänä

arviointikriteerien työstämistä, vaikka Ha-Va:a ei otettaisikaan käyttöön
seurakunnassa. Arviointikriteerien valmistelu auttaa mm. esimiehen ja
alaisen kehityskeskusteluissa. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta ja muista ehdoista päättää kirkkoneuvosto. Mahdollista on myös,
että Kirkon pääsopijajärjestöt seuraavien palkantarkistuksien yhteydessä
entistä painokkaammin esittävät seurakuntia ottamaan käyttöön myös
harkinnanvaraisen palkanlisän. Työryhmä antaa esityksensä kirkkoneuvostolle joulukuun kokouksessa.
Talousjohtaja on osallistunut 11.9.2012 perunkirjoitukseen, jossa Salon
seurakunta on saamassa testamentilla Kaarlo Kalevi Koskisen koko
omaisuuden.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

126 §
Papiston talvilomat 2012-2013
Oheisen liitteen 10 mukainen papiston talvilomalista annetaan tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
Kirkkoherran esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

127 §
Muut asiat

Päätös:

Kuusjoen kirkkokuoron lasku Kirkon musiikkijuhlista
Johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma on tehnyt selvityksen Kirkon
musiikkijuhlien kustannusjaosta seurakunnan ja kirkkokuorojen kesken.
Liite 11. Selvitys annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle seuraavassa
kokouksessa.
------------Salon kirkon urkujen kuntoselvitys
Musiikkityön johtokunta on kokouksessaan 3.10.2012 käsitellyt Salon
kirkon urkujen kuntoa ja esittää kirkkoneuvostoa pyytämään lausuntoa
Suomen urkuasiain neuvottelukunnalta.
Kirkkoneuvosto päättää pyytää lausunnon Salon kirkon urkujen
kunnosta Suomen urkuasiain neuvottelukunnalta.

128 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Kokouksen vakuudeksi
Timo Hukka

Marjut Eriksson

kirkkoherra

pöytäkirjan pitäjä

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

Salossa 8.10.2012

Ari-Pekka Luoma

Jukka Nieminen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.9.2012–25.10.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
9.10.2012–25.10.2012.

Salossa 26.10.2012

Taina Manelius

