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62 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Marjatta Hyttinen avasi kokouksen.
Kirkkoherra Timo Hukka piti alkuhartauden.

63 §
Nimenhuuto sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston
kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa
toimitetaan nimenhuuto, jonka jälkeen valtuuston on todettava, onko
kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Kun valtuutettu on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on
ilmoitettava siitä viivytyksettä valtuuston puheenjohtajalle.
Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston
sihteerille. Estyneen valtuutetun sijaan kutsutaan varajäsen.
(Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §)
Järjestäytyminen:

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon.
Kirkkovaltuusto hyväksyy varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Kirkkovaltuusto toteaa, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi, että valtuuston 33 jäsenestä 27 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 33 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Mikko Breilinin
toimimaan estyneen Pekka Gustafssonin tilalla, Marjaana Mänkärin
toimimaan estyneen Ritva Koistin tilalla, Raila Pellon toimimaan
estyneen Kirsti Kurjen tilalla, Timo Tammen toimimaan estyneen Saku
Nikkasen tilalla, Simo Paassillan toimimaan Simo Vesan tilalla ja Elina
Suonio-Peltosalon toimimaan Annikka Viitaniemen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

64 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja on
pidettävä nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen
tekemiselle varatun ajan eli 30 päivää.
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Ritva Koisti
ja Marjo Kunnia.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 22.12.2011 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 23.12.2011–24.1.2012 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Marjo Kunnia ja Merja Leppävirta.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 22.12.2011 klo 13.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.12.2011–24.1.2012 klo 9.00-13.00.

65 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että pykälässä 75 Muut asiat
valtuutettu Hannu Pölösellä on puheenvuoro.

66 §
Salon seurakunnan hautapaikoista perittävät maksut vuonna 2012
Kirkolliskokous on toukokuussa 2011 päättänyt esittää muutoksen
kirkkolakiin, jota sovelletaan viimeistään 2013 vuoden alusta.
Lakimuutos velvoittaa seurakuntia perimään hautasijan luovutuksesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista korvauksen, joiden määräämisessä
otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat
kustannukset. Monet seurakunnat ovat ottaneet hautapaikkamaksut jo
käyttöön myös omien kuntalaisten kohdalla.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esitys oli, että Salon
seurakunnassa hautapaikkamaksut omille kuntalaisille otettaisiin
käyttöön jo vuonna 2012. Kirkkoneuvosto muutti äänestyksen jälkeen
esitystä ja ehdottaa Salon seurakunnan hautapaikkahinnastoksi vuodelle
2012 seuraavaa:
Hautapaikkamaksut (hautaoikeus 25 v)
Hautapaikkamaksut Oma
(hautaoikeus 25v)
kunta
2011

Oma kunta
2012

Muu
kunta
2011

Muu
kunta
2012

Arkkuhauta
500 €
500€
Arkkuhaudan
hallinta-ajan
250 €
250€
jatkaminen
Uurnahauta
200 €
200€
Uurnahaudan
hallinta-ajan
100€
100€
jatkaminen
Muistolehto
Sirottelulehto
Mikäli uurna haudataan arkkuhautaan, peritään
hautapaikkamaksu arkkuhaudan mukaisesti ja hautaamiseen
liittyvät maksut uurnan mukaisesti. Veteraaneilta ja lotilta ei
peritä hautapaikkamaksua.

Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 § mukaan hautapaikoista perittävistä
maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy yllä olevat Salon seurakunnan
hautapaikkamaksut vuodelle 2012.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

67 §
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2014 ja talousarvio vuodelle 2012
Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012–2014 ja
talousarvio vuodelle 2012 on liitteenä 1.
Vuoden 2012 talousarvio on kolmas uuden seurakunnan toiminnan
pohjalta laadittu talousarvio. Talousarvio on laadittu alueiden ja työalojen yhteistyönä ja budjetin valmistelun aikana on saatu lisää
käytännön kokemuksia Salon seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja
asioiden valmistelusta päätöksenteon perustaksi.
Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisinä
laskelmina seurakunnan vuoden 2012 talousarvion yhteydessä.

Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,2 mukaan.
Veroprosentti on hieman alhaisempi kuin kaikkien seurakuntien
painotettu veroprosentti on ollut vuoden 2010 lopulla. Kaikkien
seurakuntien keskimääräinen veroprosentti oli noin 1,3 %.
Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2012 kirkollisverotuloja
8 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja 2 miljoonaa euroa. Kirkon saama
yhteisövero-osuus on vuosien 2009–2011 noston (1,75 => 2,55 %)
jälkeen laskettu tasolle 2,15 %.
Talousarviossa on varauduttu henkilöstökulujen kohoavan vuonna 2012
noin 1,5 % vuoden 2011 syyskuun lopun tasoon verrattuna. Niin sanotun
raamisopimuksen vaikutuksen arvioidaan olevan n. 2,4 %.
Kirkon eläkemaksu nousi 26,37 %:sta 27,37 %:iin ja sen kustannusvaikutus on noin 60.000 euroa. Talousarvion raamia päätettäessä ei vielä
ollut tietoa tästä korotuksesta.
Kirkon yhteisten kulujen kattamiseen kerättävää kirkon keskusrahastomaksua Salon seurakunta maksaa noin 550 000 euroa eli noin 8 %
vuoden 2010 kirkollisverotuloista.
Investointeihin on vuonna 2012 budjetoitu varoja yhteensä 360 000
euroa. Investointihankkeina ovat Suomusjärven hautausmaan
huoltorakennus 130 000 euroa, Perniön uurnahauta-alueen toteutuksen
aloitus 150 000 euroa, Perniön hautausmaan muistolehdon viimeistely
20 000 euroa sekä hauta- ja kiinteistötoimen käyttöön hankittavat
siirtolavat 30 000 euroa ja monitoimityökone varustein 30 000 euroa.
Investointihankkeiden lisäksi seurakunta käyttää noin 500 000 euroa
varoja rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon. Tällä
pyritään varmistamaan seurakunnan toiminnassa käytettävien tilojen
säilyminen tulevaisuudessakin toimintakuntoisina.
Talousarvio on yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Seurakunnan talous kestää noin kolmen vuoden tappiollisen tuloksen
ilman, että seurakunnan toiminta vaikeutuu. Kolmen seuraavan vuoden
aikana seurakunnan talous on kuitenkin saatava tasapainoon, jotta
tulevaisuuden toiminta olemassa olevien resurssien puitteissa voidaan
turvata.
Kirkkoneuvosto määräsi 17.8.2011 kokouksessaan talousarvion
valmistelusta vuodelle 2012 seuraavasti:
1) Seurakunnan henkilöstökuluja ei lisätä vaan kulujen laskusuunta pidetään.
Työntekijän eläköityessä ei tilalle automaattisesti palkata uutta henkilökuntaa vaan
tarve harkitaan tapauksittain ja henkilöstön kokonaismäärän on vähennyttävä koko
seurakunnan tasolla.
2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa ei vuoden 2011 talousarvion lukuja saa
ylittää. Palvelujen kehittämiseksi voivat johtokunnat ja alueet keskenään sopien
muuttaa talousarvion sisäistä rakennetta ja resurssien suuntausta. Kustannuksia
lisättäessä, on vastaava vähennys tehtävä muualla talousarvion sisällä.

3) Investoinneista otetaan talousarvioon vain välttämättömät korvaus- tai
uudistushankkeet. Investointien maksimisumma on noin 350 000 euroa.
4) Vuonna 2012 valmistuva seurakunnan strategia tulee ohjaamaan seurakunnan
toiminnan edelleen kehittämistä vuodesta 2013 lähtien.

Alueneuvostot ja johtokunnat sekä kirkkoneuvosto ovat käsitelleet
kirkkoneuvoston ohjeiden mukaan laaditun toimintasuunnitelman ja
talousarvioehdotuksen.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2012–2014 ja talousarvion
vuodelle 2012.
-----------------------------Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka aluksi talousjohtaja piti lyhyen
alustuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
Kirkkovaltuusto kävi puheenjohtajan johdolla läpi Salon seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012–2014 sekä talousarvion
vuodelle 2012. Salon seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio
sisältyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan erillisinä
laskelmina ja teksteinä. Hautainhoitorahaston talousarvio käsiteltiin
erillisenä seurakunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä.
-------------------------------

Päätös:

Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2014 sekä
talousarvio 2012 hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

68 §
Salon seurakunnan kappalaisen (XI) viran vaali
Tuomiokapituli julisti istunnossaan 15.9.2011 haettavaksi Salon seurakunnan kappalaisen (XI, ensisijainen virkapaikka Perniö) viran.
Hakuajan päättymiseen 17.10.2011 mennessä virkaa hakivat Johannes
Alaranta, John Bäckström, Pirkko Koivunen ja Miika Rosendahl.
Tuomiokapituli on tehnyt istunnossaan 16.11.2011 päätöksen hakijoiden
kelpoisuudesta ja antanut heistä lausunnon. Valitusaika
kelpoisuuspäätöksestä päättyy 27.12.2011.
Haastattelutyöryhmä, johon on kuulunut Anders Björkqvist, Juha
Hekkala, Timo Hukka, Juha Laurila, Tapio Nurmi ja Maria Skarp on
suorittanut hakijoiden haastattelut 2.12.2011 ja antaa hakijoista
luonnehdinnan kirkkovaltuustolle.
Tuomiokapitulin lausunto sekä haastattelutyöryhmän luonnehdinnat
hakijoista ovat kirkkovaltuuston kokouksessa jäsenten käytettävissä.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto suorittaa kappalaisen viran
vaalin.
-----------------------------------------

Pöytäkirjaan kirjattiin, että kirkkovaltuuston jäsenillä on ollut
käytettävissään tuomiokapitulin lausunto hakijoista sekä
kirkkoneuvoston nimittämän haastattelutyöryhmän luonnehdinnat
hakijoista.
Kirkkoherra Timo Hukka selvitti haastattelutyöryhmän lausuntoa
kirkkovaltuustolle sekä toi tiedoksi, että tuomiokapitulin päätöksen
valitusaika hakijoiden kelpoisuudesta päättyy 27.12.2011.
Valtuutettu Kaarlo Muuri esitti valittavaksi Johannes Alarantaa.
Samoin Alarantaa esitti valittavaksi valtuutettu Annika Määttänen.
Valtuutettu Seppo Knuutila esitti Perniön alueneuvoston kantana
valittavaksi Miikka Rosendahlia.
Koska hakijoista kahta oli esitetty valittavaksi, suoritettiin äänestys
kaikkien hakijoiden kesken.
Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi valtuutetut Karoliina Mäkinen,
Jorma Peltonen, Timo Tammi ja Päivi Uusitalo.
Suoritetun suljetun lippuäänestyksen jälkeen puheenjohtaja keskeytti
kokouksen ääntenlaskennan ajaksi. Ääntenlaskennan jälkeen kokousta
jatkettiin.Suoritetussa äänestyksessä ääniä saivat Johannes Alaranta 27
ääntä ja Miikka Rosendahl 6 ääntä.
Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi suljetun lippuäänestyksen perusteella Salon
seurakunnan kappalaisen (XI) virkaan Johannes Alarannan.

69 §
Valtuustoaloite Salon seurakunnan historiateoksen tekemisen esiselvityksestä
Juha Laurila teki 10.11.2009 kirkkovaltuustossa aloitteen, jossa esitetään
lakkautettujen Perniön rovastikunnan seurakuntien historiaa käsittelevän
kirjan esiselvityksen tekoa.
Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 9.12.2009 aloitteen tiedottaja
Ulla-Maija Kytölän valmisteltavaksi. Hänen laatimansa esiselvitys on
tämän esityslistan liitteenä 2 .
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että nykyisessä
taloudellisessa tilanteessa ei tehdä laajaa historiateosta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

70 §
Uuden jäsenen nimittäminen alueneuvostoon
Särkisalon alueen alueneuvoston varsinainen jäsen Ilkka Alander on
muuttanut pois seurakunnasta.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto

hyväksyy Ilkka Alanderin eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Ilkka Alanderin
tilalle Särkisalon alueneuvostoon.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Ilkka Alanderin eron.
Kirkkovaltuusto nimitti uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Sami Kotirannan
Särkisalon alueneuvostoon.

71 §
Uuden jäsenen nimittäminen musiikkityön neuvottelukuntaan
Marjatta Parvio-Vogt on pyytänyt eroa Salon seurakunnan musiikkityön
neuvottelukunnan varsinaisen jäsenen luottamustoimesta.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Marjatta Parvio-Vogtin eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Marjatta ParvioVogtin tilalle musiikkityön neuvottelukuntaan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Marjatta Parvio-Vogtin eron.
Kirkkovaltuusto nimitti uudeksi varsinaiseksi jäseneksi musiikkityön
neuvottelukuntaan Anja Haatajan.

72 §
Mika Karron eroanomus luottamustoimista
Mika Karro on pyytänyt eroa Salon seurakunnan luottamustehtävistä
henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Mika Karron eroanomuksen.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
- uuden jäsenen valitsemista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan
- uuden varajäsenen valitsemista kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen
Matti Niemisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Mika Karron eroanomuksen.
Kirkkovaltuusto valitsi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
varsinaiseksi jäseneksi varajäsen Heikki Rämön ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Reijo Niemen.
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen
Matti Niemisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka
Niemisen.

73 §
Talousjohtajan viran täyttö
Talousjohtaja Kari Kulmalan virkasuhteen päätyttyä 30.6.2011 kirkkovaltuusto nimitti toimistopäällikkö Marjut Erikssonin väliaikaisesti
1.7.2011 lähtien Salon seurakunnan talousjohtajaksi siihen asti, kunnes
kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto tekevät päätöksen viran hoidon
jatkotoimista. Jatkotoimista sovittiin päätettäväksi sen jälkeen, kun
seurakunnan uusi kirkkoherra on aloittanut virassaan.
Talousarvion laadinnan yhteydessä on sovittu mm. henkilöstökustannusten talousarvioraamista, joksi määriteltiin 7,3 milj. euroa. Tämä on
saavutettavissa ainoastaan virkoja ja tehtäviä yhdistämällä ja
vähentämällä. Virkoja tulee vähenemään taloustoimistosta kirkon
palvelukeskukseen siirtymisen yhteydessä 2015 arviolta 3–4 henkilöä.
Kirkkovaltuusto keskustelee Salon seurakunnan talousjohtajan viran
jatkotoimista.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle talousjohtajan viran
jatkotoimista siten, että virka julistetaan haettavaksi.
--------------------------Kokouksen pöytäkirjan pitäjä Marjut Eriksson on esteellinen tämän
pykälän kohdalla ja kirkkovaltuusto jääväsi hänet. Tämän pykälän ajan
pöytäkirjan pitäjänä toimi kirkkoherra Timo Hukka.
Käydyssä keskustelussa valtuutettu Timo Tammi esitti kirkkoneuvoston
esityksestä poiketen, että talousjohtajan virkaan siirretään
toimistopäällikkö Marjut Eriksson ilman että talousjohtajan virkaa
julistetaan haettavaksi.
Valtuutetut Antti Ruska, Päivi Uusitalo ja Hannu Pölönen olivat
kirkkoneuvoston esityksen puolesta, joten asiasta suoritettiin äänestys.
Puheenjohtaja kutsui uudelleen ääntenlaskijoiksi pykälässä 68
ääntenlaskijoina toimineet Karoliina Mäkisen, Jorma Peltosen, Timo
Tammen ja Päivi Uusitalon.
Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa kirkkoneuvoston esityksen
puolesta äänestävät kirjoittivat äänestyslippuun jaa ja toimistopäällikkö
Marjut Erikssonin valitsemista sisäisellä siirrolla kannattavat äänestävät
ei.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi.
Kokousta jatkettiin ääntenlaskennan jälkeen. Suoritetussa suljetussa
lippuäänestyksessä kirkkoneuvoston esitys talousjohtajan viran
avoimeksi julistamisen puolesta sai 15 ääntä ja esitys toimistopäällikkö
Marjut Erikssonin siirtämistä virkaan sisäisellä siirrolla sai 18 ääntä.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti täyttää talousjohtajan viran sisäisellä siirrolla ja
valitsi toimistopäällikkö Marjut Erikssonin virkaan.

74 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt nimikkoyhteistyösopimuksen Salon
seurakunnan ja Lähetysystävät La Roca:n välillä, koskien Marika
Lähteenmäen toimintaa Espanjassa.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt nimikkostipendiaattisopimuksen Salon
seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran välillä, koskien Kanya Arkhoen
teologian opintoja Thaimaan luterilaisessa seminaarissa.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt diakoniatyön, lähetystyön, hautaus- ja
kiinteistötoimen sekä tiedotuksen tilajärjestelyt, jonka mukaisesti
hautaus- ja kiinteistötoimi siirtyvät Torikatu 6:n kiinteistöön.
Kirkkoneuvosto on päättänyt, ettei se lähde hakemaan korvauksia
metsäyhtiöiltä metsäkartelliasiassa. Vanhojen seurakuntien puun myynti
ollut vähäistä mainittuna aikana 1997-2004.
Kirkkoneuvosto on perustanut ystävyysseurakuntatoimikunnan sekä
valinnut toimikuntaan seuraavat jäsenet: Irma Iho, Heikki Vesslin, Raija
Vuorela, Anne Niemi, Hannu Lindström, Ritva Kurki ja Tapio Nurmi.
Tapio Nurmi nimettiin toimikunnan puheenjohtajaksi.
Kirkkoneuvosto on päättänyt Halikon alueneuvoston esityksestä
kohdentaa Maila Seurolan testamenttivaroista n. 45.000 eur KesäAngelan luokkatilan laajentamiseen.
Kirkkoneuvosto on vastannut myöntävästi Tuomiokapitulin pyyntöön,
jonka mukaan Salon seurakunta toimii vuodesta 2013 alkaen
teologiaopiskelijoiden harjoitteluseurakuntana.
Kirkkoneuvosto on valinnut lähetyssihteerin virkaan Henna Seppälän.
Tuomiokapituli on
- hyväksynyt kanttori Antti Riskun eroanomuksen eläkkeelle
siirtymistä varten 1.7.2012 alkaen.
- määrännyt pastori Elina Joutsiniemen virkaa toimittavaksi
kappalaiseksi (XIII) 1.11.2011 lukien toistaiseksi.
- määrännyt pastori Marianna Saartio-Itkosen Elina Joutsiniemen
viransijaiseksi 1.11.2011 lukien.
- antanut kanttori Satu Uusisalolle sivutoimiluvan Someron
kansalaisopiston nais- ja mieskuorojen johtajatehtäviä varten
lukuvuonna 2011-2012 enintään 4 tuntia viikossa.

Päätös:

Kirkkohallitus on täysistunnossaan 20.9.2011 hyväksynyt suunnitelman
seurakuntien siirtymisestä palvelukeskuksen asiakkaiksi vuosina 20122017.
Merkittiin tiedoksi.

75 §
Muut asiat
Valtuutettu Hannu Pölönen kertoi lähtevänsä Suomen Lähetysseuran
lähettämänä Nepaliin 8.1.–8.4.2012 väliseksi ajaksi toimimaan
vammaisten lasten kouluissa. Nepalissa lasten olot ovat hyvin
puutteelliset ja Pölönen haastoi valtuutetut keräykseen, jonka tuoton hän
vie auttamaan Nepalin vammaisia lapsia. Suoritetussa keräyksessä
tuotoksi saatiin 300 euroa.
76 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 19.50.

Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Timo Hukka
pöytäkirjan pitäjä § 73

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan, olemme todenneet
sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.
Salo 22.12.2011

Marjo Kunnia

Merja Leppävirta

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 13.12.2011–24.1 .2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.12.2011 – 24.1.2012 klo 9.00-13.00.

Salo 25.1.2012

Taina Manelius

