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§ 56

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

Kirjattiin läsnäolijat pöytäkirjaan ja todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Jouko Siivo
ja Marika Hietanen.
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.10.2020 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.–
16.11.2020 ma–to klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Siivo ja Marika Hietanen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.10.2020 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.–
16.11.2020 ma–to klo 9–13.

Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Lähetetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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§ 57

Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Diaarinumero

DSAL/180/00.01.02/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Timo Hukka
Julistuksen johtokunta 23.9.2020 § 16
Lähetystyön johtokunnan ja Salon seurakunnan kirkkoneuvoston hyväksymien perusteiden
mukaan: Koskisen lähetysrahastosta voidaan myöntää avustuksia Salon seurakunnan
lähetystyön ajankohtaisiin hankkeisiin ja tarpeisiin lähetystyön johtokunnan vuosittain
laatiman toimintasuunnitelman mukaisesti. Avustuksiin voidaan käyttää sekä pääomaa että
korkotuottoa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.3.2013, että rahaston varoista
pääsääntöisesti käytetään rahaston korkotuottoa ja vain erityisen harkinnan perusteella
pääomaa.
Lähetystyön johtokunnan linjaus on ollut, että peruslähetystyön sijasta varoja käytetään
kestoltaan rajallisiin hankkeisiin, joilla tuetaan lähetystilanteessa olevien yhteistyökirkkojen
kristillistä todistusta. Erityisesti kirkkojen ja toimitilojen rakennushankkeet ja remontit ovat
vähemmistökirkolle taloudellinen ponnistus, johon omat voimavarat eivät riitä.
Koskisen rahaston tuottoa on aikaisempina vuosina ollut käytettävissä 4 % pääomasta,
alkuvuodesta 2019 tehdyn päätöksen mukaan jatkossa 2 %. Vuonna 2021 tuottoa on
käytettävissä 10 386,65 €. Pääoma on 519 332, 27 €.
Koskisen lähetysrahaston varoja tarvitaan vuonna 2021 Salon seurakunnan lähetyskohteiden
ajankohtaisten kirkkohankkeiden rahoittamiseen Viron Sauella ja Venäjän Burjatian Ulan
Udessa. Korona-aika on maalis-toukokuun ja osittain myös kesän tilaisuuksien ja
jumalanpalvelusten perumisen vuoksi vähentänyt kolehtitulojen kertymistä molempien
hankkeiden kohdalla.
Sekä Viron evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva Sauen Paavalin seurakunta että Inkerin
kirkkoon kuuluva Ulan Uden Kristuksen armon seurakunta ovat syntyneet lähetystyön
tuloksena. Nykyiset tilat ovat liian pienet ja epäkäytännölliset eivätkä mahdollista
seurakuntien kasvua.
Salon seurakunnalla on sopimus Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Burjatiassa Ulan Udessa
tehtävän seurakuntatyön ja kirkkoprojektin tukemisesta. Ulan Udessa on tavoitteena, että
seurakunta voisi viettää joulujumalanpalvelusta uudessa kirkossa. Kylväjä, jonka talous
perustuu seurakuntien ja yksityisten ihmisten tukeen sekä testamenttilahjoituksiin, on
sitoutunut viemään hankkeen loppuun. Uskonnollinen toiminta on Venäjällä laitonta muualla
kuin kirkkorakennuksissa.
Sauen kirkon tontilla on tavoitteena tehdä syksyn aikana tarvittavat sähkö-, vesi-, viemäri- ja
internetliitännät ja aloittaa varsinainen rakentaminen ensi keväänä. Elokuussa tilillä oli noin
66 000 €, kokonaiskustannusarvio on 350 000 €. Tavoitteena on kirkon valmistuminen
loppuvuodesta 2022. Salon seurakunnalla on sopimus Sauen kirkkohankkeen tukemisesta
vuosina 2019-2023. Sauen seurakunnassa toimivat eläkkeellä olevat nimikkolähetit Anu ja
Juha Väliaho sekä nimikkolähetti Anna Mishina (ELY). Evankelisen Lähetysyhdistyksen
kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen kuuluu myös kirkkohankkeen tukeminen. Hankkeella
on yhteensä 10 tukiseurakuntaa ja yksityisiä tukijoita.
Venäjän Rzhevissä toimiva luterilainen ystävyysseurakunta tekee aktiivisesti tavoittavaa työtä
muun muassa yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Seurakunnan tavoitteena on
saada valmiiksi parakkielementeistä koottu keskeneräinen leirikeskus, jonka kustannusarvio

Pöytäkirja

6/2020

3

28.10.2020
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto
on yhteensä 20 000 euroa. Leirikeskus palvelee laajemminkin Inkerin kirkon/Moskovan
rovastikunnan koulutustarpeita.
Sekä kirkkohankkeita että Rzhevin leirikeskushanketta tuetaan myös
vapaaehtoiskannatuksella.
Esitys: Julistuksen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Koskisen rahaston
toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on:
Avustusta annetaan 1) 20 000€ Sauen seurakunnalle kirkon rakentamiseen, 2) 10 000 €
Lähetysyhdistys Kylväjälle Ulan Uden kirkon rakentamiseen ja 3) 4 000 € Inkerin kirkolle
Rzhevin leirikeskuksen rakentamiseen. Avustukset otetaan tuotosta ja loput pääomasta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi julistuksen
johtokunnan esityksen Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelmaksi
vuodelle 2021.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Koskisen
lähetysrahastosta annetaan avustusta julistuksen johtokunnan esityksen
kohtien 2 ja 3 mukaisesti 10 000 € Lähetysyhdistys Kylväjälle Ulan Uden
kirkon rakentamiseen ja 4 000 € Inkerin kirkolle Rzhevin leirikeskuksen
rakentamiseen.
Kirkkoneuvosto päätti lisäksi, että johtokunnan Sauen seurakunnalle esittämä
avustus (kohta 1) palautetaan uudelleen valmisteluun tarkempaa selvitystä
varten.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 58

Yhteistyösopimus Evankelisen lähetysyhdistyksen kanssa Anna Makeevan työn
tukemisesta

Diaarinumero

DSAL/94/09.04.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Timo Hukka
Liite 1, Anna Mishinan nimikkosopimus
Julistuksen johtokunta 23.9.2020 § 19
Nimikkolähetti Anna Makeevan (ent. Mishina) nimikkosopimus päättyy vuoden 2020 lopussa.
Anna Makeeva työskentelee lapsi-, nuoriso- ja musiikkityössä Evankelisen
Lähetysyhdistyksen lähettämänä Sauen seurakunnassa sekä laajemminkin Viron kirkon ja
Venäjällä Inkerin kirkon tapahtumissa. Anna on miehensä Jevgenin kanssa asettunut pysyvästi
Viroon ja asuu Sauella. Hän on Sauen seurakunnan ainoa palkattu työntekijä ja
suomenkielentaitoisena tärkeä yhteyshenkilö suhteessa Sauen seurakuntaan ja
kirkkohankkeeseen.
Anna Makeevan sopimussumma on 2000 euroa. Koska talousarviovarat sallivat (mm.
Raunion pariskunnan nimikkosopimus on päättynyt), on mahdollista nostaa summaa 4000
euroon. Tätä puoltaa se, että Evankelisen lähetysyhdistyksen paikalliset toimijat ovat erityisen
aktiivisia lähetystyön tapahtumien järjestämisessä ja vapaaehtoiskannatuksen kokoamisessa.
Esitys: Julistuksen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että sopimusta Anna Makeevan työn
tukemisesta Evankelisen lähetysyhdistyksen kautta jatketaan toistaiseksi ja että
kannatussumma nostetaan 4000 euroon.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että sopimusta Anna Makeevan työn tukemisesta
Evankelisen lähetysyhdistyksen kautta jatketaan toistaiseksi ja että
kannatussumma nostetaan 4000 euroon.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa sopimuksen Anna Makeevan
työn tukemisesta uudelleen valmisteluun. Kirkkoneuvosto edellyttää, että
myös luonnos uudesta sopimuksesta liitetään esitykseen.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 59

Veroprosentin määrääminen vuodelle 2021

Diaarinumero

DSAL/37/02.01.00/2018

Esittelijä

Toimistopäällikkö Leena-Maija Rantala
Salon seurakunnan veroprosentti on ollut vuodesta 2014 asti 1,4 %.
Kirkollisverotulot kasvoivat vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna 1,7 %, ja
kuluvan vuoden 2020 kertymä näyttää vähennystä 0,5 %. Vuodelle 2021
uusimpien ennusteiden mukaan Salon seurakunnan verotulot nousevat 2,5 %.
Veroprosentin vähäinen nosto ei lisää merkittävästi verotuloja, jotka vähenevät
myös jäsenmäärän pienentyessä. Seurakunnan strategian mukaiset
sopeuttamistoimet sekä ensi vuodelle ennustettu verotulojen kasvu huomioon
ottaen veroprosentti on mahdollista säilyttää entisellään.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
veroprosentiksi vuodelle 2021 määrätään 1,4 %.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 60

SEB-varainhoitopankin suositus sijoitusstrategian tarkistamiseksi

Diaarinumero

DSAL/109/00.02.07/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Timo Hukka
Salon seurakunnan varainhoitaja SEB-varainhoitopankista on tehnyt esityksen
edustamansa pankin sijoitusstrategian tarkistamisesta. Tämänhetkinen
sijoitussopimus ja sen mukainen allokaatio on vuodelta 2013. Erityisesti
korkosijoitusten osalta taloustilanne on maailmalla muuttunut. Varainhoitaja
katsoo, että liikkumarajat ovat näiltä osin liian rajalliset. Seuraavassa on
nykyinen allokaatio sekä suluissa ehdotetut uudet liikkumarajat:
Osakesijoitukset

minimi

neutraali

maksimi

Kotimaiset osakkeet

0%

7 % (8 %)

25 % (15 %)

Eurooppalaiset osakkeet

0%

7 % (8 %)

25 % (15 %)

Pohj. amerikkalaiset

0%

7 % (13 %) 25 % (25 %)

Kehittyvien maiden

0%

4 % (6 %)

Yhteensä:

0%

25 % (35 %) 35 % (45 %)

Korkosijoitukset

minimi

neutraali

Euroalue, valtion lainat

0%

20 % (0 %) 50 % (50 %)

Inv. grade.-yrityslainat

0%

25 % (22 %) 50 % (50 %)

High yield-yrityslainat

0%

15 % (15 %) 33 % (33 %)

Kehitt. markk. lainat

0%

10 % (8 %) 33 % (33 %)

Rahamarkkinasij.

0%

5 % (5 %)

Korkosij. yht.

65 % (30 %) 75 % (50 %) 100 % (100 %)

Vaihtoehtoiset sij.

minimi

neutraali

Vaihtoehtoiset sij. yht.

0 % (0 %)

0 %) (15 %) 20 % (25 %)

15 % (12 %)

maksimi

50 % (50 %)

maksimi

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
sijoitusstrategiaa tarkistetaan SEB-pankkiiriliikkeen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 61

Korjaus Suomusjärven seurakuntatalon myyntiin

Diaarinumero

DSAL/108/00.02.07/2020

Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström
Liite 2, tonttikartta
Liite 3, Juho ja Elina Sarnon tarjous
Suomusjärven seurakuntatalon myymisestä on päätetty kirkkoneuvostossa
13.5.2020 ja kirkkovaltuustossa 3.6.2020. Kirkkohallitus on vahvistanut
myymisen 6.8.2020.
Seurakuntatalon kokonaisuus muodostuu kahdesta Salon kaupungissa
sijaitsevasta kiinteistöstä, Seurakuntatalo 734-738-1-26 (pinta-ala 0,11 ha)
sekä Seurakuntatalo I 734-738-1-30 (pinta-ala 0,13 ha). Esittelyvaiheissa on
jäänyt pois maininta tilasta 734-738-1-30. Päätökset ovat näin ollen olleet
ristiriidassa Juho ja Elina Sarnon seurakuntatalon kokonaisuudesta tekemän
80 000 euron tarjouksen kanssa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy
Suomusjärven seurakuntatalon (kiinteistöt 734-738-1-26 sekä 734-738-1-30)
Juho ja Elina Sarnolle tarjouksen mukaan 80 000 euron hintaan.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 62

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esitys Salon seurakunnan kiinteistöistä

Diaarinumero

DSAL/105/00.02.07/2020

Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.9.2020 § 28
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui suunnittelemaan seurakunnan kiinteistö
strategiaa. Nykyiset määrärahat eivät riitä suuren kiinteistömassan huolto- ja korjaustoimiin.
Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti kaikkien seurakuntien tulee luopua
öljylämmityksistä vuoteen 2025 mennessä.
Esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen
pidettävistä ja luovuttavista kiinteistöistä. Lisäksi johtokunta hyväksyy öljylämmitysten
luopumisen aikataulusta seurakunnan kiinteistöissä. Öljylämmitys vaihdetaan korvaaviin
lämmitysmuotoihin nopealla aikataululla. Pääpaino on kirkoilla ja seurakuntataloilla. Päätös
liitetään Salon seurakunnan kiinteistöstrategiaan.
Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kiinteistöpäällikön esityksen
mukaisesti kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunta pitää kirkot,
kellotapulit, kappelit, seurakuntatalot pääosin, Naarilan leirikeskuksen, Kesä-Angelan
leirikeskuksen, Perniön leirikeskuksen, diakoniakeskuksen ja Kiskon lämpökeskuksen.
Seuraavista kiinteistöistä luovutaan pitkällä aikavälillä: As oy Ortukantie, Perttelin Puisto,
Särkisalon pappila, Lammenjärven leirikeskus, Juvankosken kesäkoti, Merisalo, Pikkupappila,
Kirkkorinne, Valkoinen pappila, Punainen pappila, Kiikalan puistotupa, 2–3 seurakuntataloa
toimintaa ja alueita yhdistämällä.
Seuraavista kiinteistöistä pyritään luopumaan nopealla aikavälillä: Paunalan srk-koti,
Mahlakankareen srk-koti, Ollikan srk-talo, Torikatu 6 asuinhuoneistot, Perniön Rotholma,
Hakastupa, Pappilanniemi.
Lähivuosien painopiste öljylämmitysten korvaamisella vaihtoehtoisilla lämmitysmuodoilla on
kirkoilla sekä pidettävillä seurakuntataloilla. Salon seurakunta pyytää tarjoukset seurakunnan
öljylämmityskohteiden korvaamisesta vaihtoehtoisilla lämmitysmuodoilla. Kustannukset
lisätään vuoden 2021 talousarvioon.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan kiinteistöistä
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen mukaisesti:
Salon seurakunta pitää kirkot, kellotapulit, kappelit, seurakuntatalot pääosin,
Naarilan leirikeskuksen, Kesä-Angelan leirikeskuksen, Perniön leirikeskuksen,
diakoniakeskuksen ja Kiskon lämpökeskuksen.
Seuraavista kiinteistöistä luovutaan pitkällä aikavälillä: As oy Ortukantie,
Perttelin Puisto, Särkisalon pappila, Lammenjärven leirikeskus, Juvankosken
kesäkoti, Merisalo, Pikkupappila, Kirkkorinne, Valkoinen pappila, Punainen
pappila, Kiikalan puistotupa, 2–3 seurakuntataloa toimintaa ja alueita
yhdistämällä.
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Seuraavista kiinteistöistä pyritään luopumaan nopealla aikavälillä: Paunalan
srk-koti, Mahlakankareen srk-koti, Ollikan srk-koti, Torikatu 6
asuinhuoneistot, Perniön Rotholma, Hakastupa, Pappilanniemi.
Lähivuosien painopiste on öljylämmityksen korvaaminen vaihtoehtoisilla
lämmitysmuodoilla kirkoissa ja säilytettävissä seurakuntataloissa. Salon
seurakunta pyytää tarjoukset seurakunnan öljylämmityskohteiden
korvaamisesta vaihtoehtoisilla lämmitysmuodoilla. Kustannukset lisätään
vuoden 2021 talousarvioon.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 63

Hautausmaiden kukkien hankinta 2021

Diaarinumero

DSAL/107/00.02.07/2020

Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.09.2020 § 25
Salon seurakunnan hautausmaille istutetaan ensi kesänä noin 60.000 kukkaa asiakkaiden
seurakunnalle hoitoon antamille haudoille. Taimien tilaaminen yhdeltä puutarhalta ei ole
mahdollista eikä tarkoituksenmukaista, koska kukkien kokonaismäärä on näin suuri.
Seurakuntapuutarhuri on pyytänyt kukkatarjoukset viideltä puutarhalta, joista neljä on jättänyt
tarjouksen.
Halikon, Perniön, Salo-Uskelan ja Särkisalon alueille pyydetyt kukkatarjoukset:
Riipin puutarha 43 330,35 €
Kiskon, Kiikalan, Kuusjoen, Muurlan, Perttelin ja Suomusjärven alueille
pyydetyt kukkatarjoukset:
Lepolan puutarha ei tarjousta
Ketomäen puutarha 22 808,90 €
Lehtilän puutarha 18 772,98 €
Leppälehdon puutarha 18 692,76 €
Tarjoukset yhteensä 61 960 € sis. alv.
Esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy Salon seurakunnan kesäkukkien
toimittajiksi vuodelle 2021 Riipin puutarhan ja Leppälehdon puutarhan saatujen tarjousten
mukaisesti yhteishintaan 61 960 €. Tilaajalla on oikeus sovituin hinnoin joko ylittää tai alittaa
tilausmäärä 10 % lopullisesta menekistä riippuen. Kukkatilaus on johtokunnan
hankintavaltuuksien puitteissa (pienempi kuin 100 000 €), mutta lähetetään kirkkoneuvostolle
tiedoksi hankinnan ylittäessä 50 000 €.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee hankinnat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi hankinnat tiedoksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 64

Henkilöstöasia
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§ 65

Talvilomat 2020-2021

Diaarinumero

DSAL/124/01.01.02/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Timo Hukka
Liite 5, Talvilomat 2020–2021
Ajalla 1.10.2020–30.4.2021 pidettävät vuosilomat
tuodaan kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Lomalista näytetään kokouksessa.

Esitys

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

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 66

Salon seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodeksi 2021

Diaarinumero

DSAL/73/01.03.00/2018

Esittelijä

Kirkkoherra Timo Hukka
Liite 6, Koulutussuunnitelma vuodeksi 2021
Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa kirkkoneuvoston 20.11.2019
hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan. Eri henkilöstöryhmien
koulutustarpeet vuodelle 2021 on kerätty koulutussuunnitelmaan, joka on
kehittämissuunnitelman yksityiskohtainen liite.
Salon seurakunnan strategia Hallitusti huomiseen – Suuntaviivat 2020–22
asettaa yhdeksi keskeisistä kehitystoimista henkilöstön kouluttamisen
monialaisiin tehtäviin.
Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun kannalta on tärkeää, että seurakunnalla
on yhdenmukainen linja eri koulutusten kustannusten korvausperiaatteista.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää Salon seurakunnan henkilöstön koulutuksiin
osallistumisesta koulutussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
Koulutussuunnitelman ja määrärahojen puitteissa kirkkoherra yhdessä
esimiesten kanssa päättää koulutussuunnitelman yksityiskohtaisemmasta
toteuttamisesta.
Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy henkilön koulutukseen osallistumisen,
määräytyvät korvaukset kirkkoneuvoston 25.11.2015 § 175 päätöksen
mukaisesti, ellei kirkkoneuvosto erikseen päätä niistä poikkeavista
korvausperusteista.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 67

Työalojen vuoden 2021 toimintasuunnitelmien arviointi

Diaarinumero

DSAL/191/00.02.07/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Timo Hukka
Työalat ja alueneuvostot laativat kullekin tulevalle vuodelle
toimintasuunnitelman, jonka tavoitteiden toteutumista arvioidaan
toimintakertomuksissa.

Esitys

Kirkkoneuvosto käsittelee toimintasuunnitelmien tavoitteita ja resursseja
suhteessa seurakunnan strategiaan sekä antaa työaloille ja alueneuvostoille
mahdollisia ohjeistuksia toiminnan suunnitteluun ja käytössä oleviin
resursseihin.
Toimintasuunnitelmat esitellään kokouksessa.
Puheenjohtaja tekee päätösehdotukset käydyn keskustelun perusteella.
–––
Puheenjohtaja teki keskustelun pohjalta seuraavan esityksen:
Kirkkoneuvosto käsittelee työalojen toimintasuunnitelmien tavoitteita
seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 68

Muut asiat ja ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen
mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.
Marika Hietanen kertoi kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön
johtokunnan kokouksesta, Jouko Siivo kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan kokouksesta ja Päivi Vigg Särkisalon alueneuvoston kokouksesta.
Jari Laiho kertoi seurakuntakeskuksen rakennustoimikunnan kokouksesta.

Pöytäkirja
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§ 69
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Ulla-Maija Kytölä
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 30.10.2020

Jouko Siivo
pöytäkirjan tarkastaja

Marika Hietanen
pöytäkirjan tarkastaja

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.10.–16.11.2020.
Salossa 17.11.2020

Ulla-Maija Kytölä

Pöytäkirja
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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

56-69

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
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
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

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

Pöytäkirjan pykälät
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-
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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
Sähköposti

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

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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
029 564 2414
turku.hao@oikeus.fi

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

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Hämeenkatu 13, 20500 Turku
PL 60, 20501 Turku
02 279 7001
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

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

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.
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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 €

