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52 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Marjatta Hyttinen avasi kokouksen.
Kirkkoherra Timo Hukka piti alkuhartauden.
53 §
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 30 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 32 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Annika Viitasen
toimimaan estyneen Marjo Kunnian tilalla ja Elina Suonio-Peltosalon
toimimaan Anna Kaisa Siltasen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

54 §
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 Iho Irma ja
Knuutila Seppo.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 28.10.2011 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 31.10.2011.–7.12.2011 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Iho Irma ja Knuutila Seppo.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 28.10.2011 klo 13.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
31.10.2011–7.12.2011 klo 9.00–13.00.

55 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että pykälässä 60 Muut asiat
jäsenillä Simo Vesa ja Juha Laurila on puheenvuorot.

56 §
Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran vaali
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 14.9. Salon seurakunnan ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan Lauriina Hurtigin.
Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että virkaa hakenut HannaLeena Keinänen otettaisiin varalle.
Koska Hurtig on ilmoittanut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
olevansa estynyt ottamaan virkaa vastaan, on Hurtigin tilalle valittava
toinen hakija tai virka on julistettava uudestaan auki.
Ko. kanttoreiden erityyppiset lahjat ja orientaation huomioon ottaen
kirkkoherra ja musiikkityön johtava viranhaltija ovat päättäneet, että
Hanna-Leena Keinäsen sijoituspaikaksi tulee Muurlan ja Kiskon alue.

Kiskon kanttori Pirjo Lahti siirtyy Salo-Uskelan alueelle lapsityön
kanttoriksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kanttorin virkaan valitaan
Lauriina Hurtigin tilalle Hanna-Leena Keinänen.
Kirkkoneuvosto on pyytänyt Hanna-Leena Keinäsen esittäytymään
kokoukseen.
----------------------------Hanna-Leena Keinänen esittäytyi ja vastasi kirkkovaltuuston jäsenien
tekemiin kysymyksiin, jonka jälkeen hän poistui klo 18.13.
-----------------------------

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

57 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2012
Salon seurakunnan veroprosentiksi vuodeksi 2011 määrättiin 1,2 %.
Tämä on hieman alhaisempi kuin kaikkien Suomen seurakuntien
veroprosenttien painotettu keskiarvo, joka on noin 1,3 %.
Kirkkoneuvosto antoi elokuussa luottamuselimille ja viranhaltijoille
ohjeet valmistella vuoden 2012 talousarvio pitäen lähtökohtana nykyistä
veroprosenttia.
Salon seurakunta selviää tulevan parin seuraavan vuoden ajan nykyisellä
1,2 % veroprosentilla. Vuosista 2012 ja 2013 tulee verotulojen
kehityksen ja tuloksen muodostumisen osalta vaikea. Seurakunnan
rahoitustilanne on kuitenkin vakaa ja seurakunta kestää parin vuoden
huonon kehityksen verotuloissa, kun kulurakenteen kehitys jatkoa
ajatelleen pidetään hallinnassa. Alkamassa olevan strategiatyöskentelyn
myötä joutuvat luottamuselimet ottamaan kantaa seurakunnan toiminnan
ja talouden kokonaiskehitykseen sekä veroprosentin tasoon. Kuluvan
valtuustokauden aikana seurakunnan on siis päätettävä mitä toimintaa se
haluaa kehittää ja mihin panostetaan aikaisempaa vähemmän.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto määrää veroprosentiksi 1,2 % vuodelle 2012.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

58 §
Lähetyssihteerin viran johtosääntö
Salon seurakuntaan on yhdistymisvaiheessa perustettu kansainvälisyysja lähetyssihteerin virka.
Virassa on ollut jatkuvasti vaihtuvuutta eikä avoimeen virkaan ole saatu
hakijoita toivotulla tavalla.

Lähetystyön johtokunta on nyt valmistellut muutoksen lähetyssihteerin
työnkuvaan ja esittää muutoksia lähetyssihteerin johtosääntöön, liite
Muutosten mukaan lähetyssihteerin viran johtosääntö selkeyttää
viranhaltijan tehtävät koskemaan nimenomaan lähetystyötä. Johtosäännöstä on poistettu maahanmuuttajatyöhön liittyvät tehtävät sekä
lähetyssihteerin tehtävät johtavana viranhaltijana. Johtosäännön muutos
ei vähennä seurakunnan panosta maahanmuuttajatyöhön, koska lapsityönohjaaja Tuire Kallio on siirtymässä kansainvälisyyskasvattajaksi
50/50 lähetys- ja maahanmuuttajatyöhön.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kansainvälisyys- ja
lähetyssihteerin viran muuttamista lähetyssihteerin viraksi ja viran uuden
johtosäännön vahvistamista liitteen 1 mukaiseksi.
---------------------------Liitettä 1 oikaistiin kohdassa § 2 olevaan viittaukseen piispainkokouksen
päätöksestä. Viimeisin päätös on annettu 13.9.2005/103 §.
----------------------------

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kansainvälisyys- ja lähetyssihteerin viran
muuttamisen lähetyssihteerin viraksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyi lähetyssihteerin viran johtosäännön liitteen 1
mukaiseksi.

59 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.10.2011 merkinnyt tiedokseen
kirkkoherran tekemät työnjakokirjaa koskevat muutokset:
Salo-Uskelan aluekappalaisena toimiva vt. kappalainen Pertti Hell
siirtyy 1.11.2011 hoitamaan Perniön kappalaisen virkaa, kunnes virka
vakinaisesti täytetään.
Kiikalan ja Suomusjärven aluekappalainen Kaarlo Launonen siirtyy
Salo-Uskelan aluekappalaiseksi samalla päivämäärällä.
Suomusjärven ja Kiikalan papiksi siirtyy Elina Joutsiniemi
nuorisopastorin tehtävästä. Hän toimii aluekappalaisena, kunnes ko.
virka vakinaisesti täytetään.
Seurakunnan nuorisopapin viransijaiseksi on haastateltu pastori
Marianna Saartio-Itkonen.
Oppilaitospastori Suvi Kiuas on siirretty 20 %:n osuudella perheasiain
neuvottelukeskukseen. Tämä liittyy edessä olevaan työalojen
yhdistämiseen, jossa perheneuvonta laajenee tueksi perheiden
kasvatustehtävässä.
Kiskon aluekappalaisena toimiva pastori Liisi Kärkkäinen siirtyy
1.1.2012 Salo-Uskelan diakoniapapiksi. Tämä järjestely vapauttaa
diakoniatyön johtavan viranhaltijan Kirsi Rantalan johtamaan työalaansa
koko seurakunnan alueella. Samalla vahvistetaan seurakunnan
vanhusdiakoniaa.
Samalla päivämäärällä Muurlan aluekappalainen Martti Santakari ottaa
vastaan myös Kiskon aluekappalaisen tehtävät.

Sairaalapastori Petri Vuorinen on kiinnittänyt vakavaa huomiota
vanhainkotien asukkaiden parissa tehtävään sielunhoitotyöhön. Tähän
vastuutehtävään on kaavailtu pastori Pekka Airaksista.
Tuomiokapituli on 15.9.2011:
– Julistanut Salon seurakunnan kappalaisen (XI) viran haettavaksi
17.10.2011 mennessä. Ilmoituksessa mainitaan, että viran ensisijainen
toimialue on Perniö, mutta valitun viranhaltijan on sitouduttava
toimimaan myös muilla alueilla.
– Myöntänyt pastori Juuso Peltomäelle eron Salon seurakunnan
kappalaisen (XIII) virasta 1.3.2012 lukien eläkkeelle siirtymistä varten.
– Päättänyt jättää Salon seurakunnan kappalaisen (XIII) viran
haettavaksi julistamista koskevan asian pöydälle enintään vuoden 2011
loppuun.
Hautaustoimistojen liitto on valinnut Salon seurakunnan vuoden
seurakunnaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

60 §
Muut asiat
Kirkkoherran teettämän web-kyselyn tulokset esitellään.
-----------------------------Kirkkoherra esitteli kyselyn tulokset ja kertoi Hallitusti huomiseen –
strategiatyön ohjausryhmän laatimasta aikataulusta.
-----------------------------Simo Vesa esitti toiveen kokousten hajauttamisesta eri puolille
seurakuntaa. Toive otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan mm.
tilojen tekniikan suhteen.
Juha Laurila tiedusteli tekemänsä aloitteen tilannetta, koskien lakkautettujen
Perniön rovastikunnan seurakuntien historiaa käsittelevän kirjan
esiselvityksen tekoa. Asia on aikanaan kirkkoneuvostossa annettu
tiedottajalle valmisteltavaksi ja pyritään saamaan kirkkoneuvoston
käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

61 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 19.20.
Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan, olemme todenneet
sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.
Salo 28.10.2011
Irma Iho

Seppo Knuutila

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 18.10.2011–7.12.2011.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
31.10.2011 – 7.12.2011 klo 9.00–13.00.
Salo 8.12.2011
Taina Manelius

