Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 4/2011
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 14.9.2011 klo 18.00–18.50
Salon seurakunta, Mahlakankareen seurakuntakoti,
Palomäenkatu 2, 24280 SALO

Osallistujat:
Jäsenet
Hyttinen Marjatta pj
Määttänen Annika vpj
Gustafsson Pekka
Haapanen Maarit
Hehko Aleksi
Heikkinen Seppo
Heikkola Hillevi
Hujanen Terttu
Iho Irma
Knuutila Seppo
Koisti Ritva
Kunnia Marjo
Kurki Kirsti
Laurila Juha
Leppävirta Merja
Luoma Ari-Pekka
Mannonen Kirsi
Marjalaakso Jouko
Muuri Kaarlo
Mäkinen Karoliina
Määttänen Iiris
Nieminen Matti
Nikkanen Saku
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Pykäri Arja
Pölönen Hannu
Ruska Antti
Siltanen Anna Kaisa
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka
Viranhaltijat:
Hukka Timo,
kirkkoherra
Eriksson Marjut,
talousjohtaja
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43 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Marjatta Hyttinen avasi kokouksen. Kirkkoherra Timo
Hukka piti alkuhartauden.
44 §
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 koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi, että valtuuston 33 jäsenestä 28 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 31 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Marjaana Mänkärin
toimimaan estyneen Seppo Heikkisen tilalla, Simo Paassillan toimimaan
Irma Ihon tilalla ja Raila Pellon toimimaan Pirjo Parviaisen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

45 §
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 Heikkola
Hillevi ja Hujanen Terttu.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 16.9.2011 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 19.9.2011.–14.10.2011 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Hillevi Heikkola ja Terttu Hujanen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 16.9.2011 klo 13.00 mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.9.2011–14.10.2011 klo 9.00-13.00.

46 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Lähetetyn esityslistan lisäksi puheenjohtaja ehdotti omana pykälänään
muina asioina käsiteltäväksi ja työjärjestykseen lisättäväksi valtuutettu
Annika Määttäsen aloite sekä talousjohtajan katsaus seurakunnan
taloudesta.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

47 §
Määräalan myyminen Kiistala-nimisestä tilasta (734-705-1-0) Taina ja Seppo Lagomille
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.12.2010 kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan esityksen perusteella, että seurakunnan
omistama Kiikalan Pappila ja talousrakennus sekä rippikoulutupa
noin 1 ha:n tontilla myydään, koska ne ovat seurakunnan käyttöön
tarpeettomia. Kohde annettiin julkiseen myyntiin edullisimman
tarjouksen tehneen Salon Op Kiinteistökeskuksen kautta.
Taina ja Seppo Lagom Vantaalta ovat olleet halukkaita ostamaan
kiinteistön ja kaupasta on 26.5.2011 laadittu ehdollinen kauppakirja.
Kauppahinta on 281.000 euroa, kohteen kauppakirja on liitteenä 1.

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.6.2011 § 96
kohdalla hyväksynyt kiinteistökaupan.
Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
luovuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa
päätöstä.
Kirkkolain 14 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuuston kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kauppa astuu voimaan, mikäli Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
hyväksyy kaupan ja kirkkohallitus vahvistaa sen.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjan, jolla Salon seurakunta myy
noin 1 ha:n suuruisen määräalan Kiistala-nimisestä tilasta 734-705-1-0
Taina ja Seppo Lagomille 281 000 euron hintaan.
Kauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
--------------------------------Valtuutettu Ari-Pekka Luoma esitti valtuutettu Hannu Pölösen
kannattamana pöytäkirjaan merkittäväksi maininta:
Myytävässä rippikoulutuvassa toimivalle partiolippukunta Kiikalan
Kelopartiolle Salon seurakunta järjestää korvaavat tilat partiotoiminnan
jatkamiseksi keskeytyksettä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että koska päätös oli yksimielinen ja läsnä oli 31
valtuutettua, täyttyivät päätöstä tehtäessä myös kiinteän omaisuuden
luovuttamista koskevat valtuustoa sitovat kirkkolain
määräenemmistösäädökset.
Kauppa päätettiin yksimielisesti antaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

48 §
Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran vaali
Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin
virka on ollut haettavana 22.7.2011 mennessä. Virkaa ovat hakeneet
Lauriina Hurtig Helsingistä (s. 1984) ja Hanna-Leena Keinänen Lohjalta
(s. 1985).
Tuomiokapituli on istunnossaan 3.8.2011 tehnyt hakijoiden kelpoisuutta
koskevan päätöksen. Valitusaika hakijoiden kelpoisuutta koskevasta
päätöksestä päättyy 12.9.2011.

Kanttorin viran hoitajan tehtävät sijoittuvat pääasiassa Salo-Uskelan
alueelle.
Kirkkoneuvosto on nimittänyt työryhmän suorittamaan kanttorin virkaa
hakeneiden haastattelut. Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:
musiikkityön neuvottelukunnan puheenjohtaja Annikka Viitaniemi,
kirkkoneuvoston edustaja musiikkityön neuvottelukunnassa Karoliina
Mäkinen, Salo-Uskelan alueneuvoston jäsen Kristiina Uotila-Mäkinen,
johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma ja kirkkoherra.
Kirkkoneuvoston nimittämä työryhmä suorittaa haastattelut ja antaa
hakijoista lausunnon, liite 2.
Tuomiokapitulin lähettämät hakijoiden asiapaperit sekä tuomiokapitulin
lausunnot hakijoista ovat kokouksessa kirkkovaltuuston jäsenten
käytettävissä.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävän kanttorin virkaan valittavaksi Lauriina Hurtigin ja varalle
Hanna-Leena Keinäsen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
Lauriina Hurtigin ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin
virkaan.

49 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 6.9.2011 valinnut Salon seurakunnan
uuteen nuorisotyönohjaajan virkaan (Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven
alueet) Simone Koiviston.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt yhteistyösopimuksen sairaalasielunhoidon järjestämisestä Salon terveyskeskuksessa.
----------------------Kirkkoherra Timo Hukka esitti tuomiokapitulista kokouspäivänä tulleen
kirjeen, koskien kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuustojäsenien vaalia. Vaalijärjestyksen 4 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla
kirkkoherran on viipymättä ilmoitettava lautakunnan asettamisesta,
kokoonpanosta sekä maallikkoedustajien ja –jäsenten ehdokasasettelun
päättymispäivästä kirkkovaltuuston jäsenille. Mainittu ehdokasasettelu
kumpaankin vaaliin päättyy 15.12.2011 klo 16.
Kirkkoneuvoston esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

50 §
Muut asiat
Valtuutettu Annika Määttänen esitti aloitteen, liittyen Salossa
päättyneeseen Piispainkokoukseen, jossa piispat vetosivat seurakuntiin

Itä-Afrikan auttamiseksi nälänhädässä. Aloitteen on allekirjoittanut neljä
valtuutettua.
--------------------------------Varavaltuutettu Simo Paassilta poistui klo 18.25.
--------------------------------Talousjohtaja esitti kuluvan vuoden tuloslaskelmaennusteen sekä
kirkkoneuvoston 17.8.2011 kokouksessaan antaman talousarvion 2012
tuloslaskelmaraamin.
Päätös:

Valtuutettu Määttäsen luovuttama aloite annetaan kirkkoneuvostolle
käsiteltäväksi.
Talousjohtajan esitys merkittiin tiedoksi.

51 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 18.50.
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 16.9.2011

Hillevi Heikkola

Terttu Hujanen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 7.9.2011–14.10 .2011.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.9.2011 – 14.10.2011 klo 9.00-13.00.
Salo 17.10.2011

Taina Manelius

