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31 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Marjatta Hyttinen avasi kokouksen. Vs. kirkkoherra Pertti
Hell piti alkuhartauden.
32 §
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 Hannu Lindströmin
toimimaan estyneen Seppo Heikkisen tilalla ja Pirjo Virtasen toimimaan
Simo Vesan tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

33 §
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 Hehko
Aleksi ja Heikkinen Seppo.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 3.6.2011 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 6.6.2011.–11.7.2011 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Aleksi Hehko ja Hillevi Heikkola.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 3.6.2011 klo 13.00 mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 6.6.2011–
11.7.2011 klo 9.00–13.00.

34 § Salon seurakunnan tilivuoden 2010 tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen
vahvistaminen sekä vastuuvapaudesta päättäminen
Salon seurakunnan tasekirja tilivuodelta 2010 on liitteenä 1.
Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2010 on liitteenä 2.
Vuosi 2010 oli Salon seurakunnan toinen toimintavuosi. Marraskuussa
toimitettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin 33 kirkkovaltuutettua.
Vaaleissa saivat äänestää ensimmäistä kertaa myös 16- ja 17-vuotiaat.
Vuoden aikana aloitti työnsä Kiikalan ja Suomusjärven yhteinen kanttori
sekä alueiden yhteinen aluekappalainen. Myös Perniön ja Särkisalon
alueille suuntautuva kanttori aloitti työnsä. Diakoniassa otettiin käyttöön
uusi työnjako alueiden kesken.
Vuoden kuluessa Särkisalon kirkko täytti 250 vuotta ja Perniön Teijon
kirkkoa hoitanut kirkkoyhdistys lahjoitti suorittamiensa korjaustöiden
jälkeen Teijon kirkon Salon seurakunnan käyttöön.
Seurakunta oli budjetoinut verotuloja 10.200.000 euroa vuodelle 2010,
joten verotuloja kertyi 7,87 % ennustettua enemmän. Tähän on
vaikuttanut mm. se, että valtio nosti vuonna 2009 seurakuntien saamaa
yhteisövero-osuutta 1,75 %:sta 2,55 %:iin koko yhteisöveron tuotosta.
Ratkaisu on väliaikainen ja voimassa vuosien 2009–2011 ajan.

Salon seurakunnan saama yhdistymisavustus vuonna 2010 oli 209.232
euroa. Kirkkohallituksen yhdistymisavustuksen viimeinen erä 209.000
euroa tulee maksuun 2011.
Halikon hautausmaan laajennus valmistui kertomusvuonna. Kokonaiskustannukset huoltorakennuksineen olivat 3.174.595,93 eur, joista
huoltorakennuksen osuus oli 684.561,59 eur. Hautausmaan laajennukseen tuli 475 arkkuhautaa, joissa kussakin on kaksi hautasijaa. Lisäksi
alueelle perustettiin muistolehto ja 1039 uurnahautaa, joihin voi haudata
useita uurnia.
Salon seurakunnan tilikauden tulos on 1.022.869,45 euroa. Investointien
poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on 485.972,89
euroa ja tilikauden ylijäämä 1.508.842,34 euroa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden ylijäämä 1.508.842,34 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2010 ylijäämä 32 215,77 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
tilikauden ylijäämä 1 508 842,34 euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2010.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2010.
Kirkkovaltuusto hyväksyi ja vahvisti yksimielisesti Salon seurakunnan
vuoden 2010 tilinpäätöksen.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2010 ylijäämä 32 215,77 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Salon seurakunnan tilikauden
ylijäämä 1 508 842,34 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman
lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.

Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti vastuuvapauden
tilivelvollisille vuodelta 2010.
35 §
Talousjohtajan viran täyttö väliaikaisesti
Talousjohtaja Kari Kulmalan virkasuhde päättyy 30.6.2011. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston luottamushenkilöistä koostuva puheenjohtajisto on 8.3.2011 pitämässään neuvottelussa pohtinut avoimeksi
tulevan viran jatkotoimia. Viran jatkotoimista voidaan parhaiten päättää
luottamuselimissä sen jälkeen, kun seurakunnan uusi kirkkoherra on
aloittanut tehtävässään. Siihen asti on viran hoito järkevintä järjestää
väliaikaisin toimenpitein.
Puheenjohtajisto on 8.3.2011 keskustellut talousjohtajan tehtävien
hoidosta toimistopäällikkö Marjut Erikssonin, hautaustoimen päällikkö
Anja Mannin, isännöitsijä Kauko Kuparisen ja kiinteistöpäällikkö Kai
Fagerströmin kanssa. Toimistopäällikkö Marjut Eriksson on ilmoittanut
halukkuutensa siirtyä hoitamaan talousjohtajan tehtäviä.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että toimistopäällikkö
Marjut Eriksson nimitetään väliaikaisesti 1.7.2011 lähtien Salon seurakunnan talousjohtajaksi siihen asti, kunnes kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto ovat tehneet päätöksen viran hoidon jatkotoimista. Jatkotoimista päätetään sen jälkeen, kun seurakunnan uusi kirkkoherra on
aloittanut virassaan.
Talousjohtajan vaativuusryhmän ja palkan määrää Kirkon
työmarkkinalaitos ja se on määritellyt talousjohtajan tehtävän
vaativuusryhmäksi Salon seurakunnassa 701.
---------------------------Kokouksen sihteeri, toimistopäällikkö Marjut Eriksson poistui tämän
pykälän ajaksi ja pöytäkirjan pitäjänä toimi vs. kirkkoherra Pertti Hell.
-----------------------------

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

36 §
Uuden nuorisotyönohjaajan viran perustaminen
Nuorisotyönohjaajan virkaa varten on varattu määrärahat vuoden 2011
talousarvioon. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.3.2011 päättänyt,
että nuorisotyönohjaajan viran perustamisesitys annetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Virka julistetaan haettavaksi kirkkovaltuuston
tekemän päätöksen jälkeen ja se täytetään, kun viran perustamispäätös
on saanut lainvoiman. Nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuva on
kirkkovaltuuston määrärahapäätöksessään hyväksymän mukainen, eli
tehtävät keskittyvät Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven alueille.

Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan uutta virkaa perustettaessa päätöksen
tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä
kannattaa viran perustamista.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakuntaan
perustetaan 1.6.2011 lähtien uusi nuorisotyönohjaajan virka.
Viranhaltijan tehtävät sijoittuvat virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmään 502, eli samaan ryhmään kuin muidenkin
nuorisotyönohjaajien tehtävät.
Viranhaltijan tehtävät määritellään tarkemmin täyttämisvaiheessa
laadittavassa tehtävänkuvauksessa. Tehtävänkuvausta laadittaessa
huomioidaan kirkkovaltuuston tekemä päätös tehtävien keskittymisestä
Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven alueille.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

37 §
Salon seurakunnan projektiluonteisten diakoniatyön, nuorisotyön ja maahanmuuttajatyön virkojen
jatkaminen määräaikaisesti
Kirkkoneuvoston on kokouksessaan 23.3.2011 päättänyt ehdottaa
kirkkovaltuustolle, että yllä mainittuja määräaikaisia projektivirkoja
jatketaan 30.6.2013 asti. Virkojen jatkon perusteluna on seurakunnan
strategian laatimisaikataulu. Strategian teko aloitetaan uuden kirkkoherran aloitettua virassaan, ja strategian laadinnan yhteydessä otetaan
kantaa seurakunnan toiminnan tulevaisuuden painopisteisiin ja eri
virkojen määrään. Strategian valmistumiseen asti toimitaan aikaisemmin
päätettyjen suuntaviivojen mukaisesti, ja vuoden 2012 kuluessa voidaan
strategia laatia valmiiksi.
Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan uutta virkaa perustettaessa päätöksen
tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä
kannattaa viran perustamista. Päättyvien virkojen jatkamispäätös
voitaneen rinnastaa uusien virkojen perustamiseen ja on siten syytä
tehdä määräenemmistösäännökset huomioiden.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuuston päätettäväksi, että:
Salon seurakunnan 31.12.2011 päättyvää projektiluonteista,
vapaaehtoistyöhön keskittyvää diakonian virkaa jatketaan nykyisin
ehdoin määräaikaisesti 30.6.2013 asti. Virassa tällä hetkellä toimiva
työntekijä voi jatkaa tehtävässä projektin päättymiseen asti.
Salon seurakunnan 31.12.2011 päättyvää projektiluonteista erityisnuorisotyöhön keskittyvää nuorisotyönohjaajan virkaa jatketaan

nykyisin ehdoin määräaikaisesti 30.6.2013 asti. Virassa tällä hetkellä
toimiva työntekijä voi jatkaa tehtävässä projektin päättymiseen asti.
Salon seurakunnan 31.12.2011 päättyvää projektiluonteista maahanmuuttajatyöhön keskittyvää seurakuntapastorin virkaa jatketaan nykyisin
ehdoin 30.6.2013 asti. Kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulilta, että
tuomiokapituli antaa virkaa nykyisin hoitavalle pastori Timo Viitaselle
virkamääräyksen 30.6.2013 asti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

38 §
Kirkon henkilöstön kehittämissopimus
Kirkon pääsopijaosapuolten hyväksymä kirkon henkilöstön
kehittämissopimus on liitteenä 3.
Kehittämissopimuksella kumotaan vuodesta 1998 voimassa ollut Kirkon
henkilöstökoulutussopimus, jonka Salon seurakunnan järjestelytoimikunta on hyväksynyt 25.3.2009. Kehittämissopimus sisältää virka- ja
työehtosopimusvaikutteisia määräyksiä sekä määräyksiä, jotka ovat
suositusluontoisia.
Kehittämissopimus on käsitelty seurakunnan yhteistyötoimikunnan
kokouksessa 5.4.2011.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä 3
olevan ”Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen” noudatettavaksi
Salon seurakunnassa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

39 §
Salon seurakunnan tilintarkastajien valinta
Säännökset seurakunnan tilintarkastajien valinnasta sisältyvät Kirkkojärjestyksen 15 lukuun sekä Salon seurakunnan taloussäännön 29 §:ään,
joka kuuluu seuraavasti:
”Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi.
Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön
mukaisesti.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten vähintään KJ 15 luvun 10 § säännösten mukaisesti vähintään
yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli tilintarkastajia valitaan useita,
valitsevat tilintarkastajat keskuudestaan puheenjohtajan.”

Auktorisoiduista tilintarkastajista on järjestetty tarjouskilpailu.
Tarjoukset on pyydetty Oy Audiator Ab:ltä, Ernst & Young Oy:ltä,
PricewaterhouseCoopers Oy:ltä, Tuokko Tilintarkastus Oy:ltä sekä

Tilintarkastus ja konsultointi Harri Leinolta. Tarjouksensa ovat jättäneet
Oy Audiator Ab, Ernst & Young Oy, PricewaterhouseCoopers Oy ja
Tuokko Tilintarkastus Oy, liite 4. Alla on yhteenveto saaduista
tarjoushinnoista.
Kokonaisedullisin tarjouksista on Oy Audiator Ab:n antama tarjous.
Mikäli tilintarkastus annetaan tilintarkastusyhteisön hoidettavaksi, ei
seurakunnan tarvitse säännösten mukaan valita vastuullista tilintarkastajaa tai varatilintarkastajaa, koska asia jää tilintarkastusyhteisön
hoidettavaksi. Oy Audiator Ab on esittänyt valitsevansa JHTT, HTM
Sinikka Niitynperän päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja JHTT, KHT
Sari Isakssonin varatilintarkastajaksi, mikäli seurakunta valitsee Oy
Audiator Ab:n tilintarkastusyhteisöksi.
Tarjouksen
antaja

Oy Audiator Ab

Päivähinta ja
kokonaishinta 20112014 lakisääteisestä
tarkastuksesta
(ei sis.alv.)
Päivähinta 440-590
euroa/pv, kokonaishinta
16918 eur,

Lisätoimeksiannon Vastuullinen
hinta (ei sis. alv)
tilintarkastaja/esitys
varatilintarkastajaksi
440-590 euroa/pv
tehtävästä riippuen

JHTT, HTM Sinikka
Niitynperä,
varatilintarkastaja
JHTT, KHT Sari
Isaksson

480-705 eur/päivä
tehtävästä riippuen

JHTT, HTM Mikko
Helkiö,
varatilintarkastaja
JHTT, CIA Martin
Slotte

(8pv+8pv+8pv+8pv)

21147 eur

(10pv+10pv+10pv+10pv)

Tuokko
Tilintarkastus
Oy

Päivähinta ca 615,38
eur/pv, kokonaishinta
19692 eur
(8pv+8pv+8pv+8pv)

24615,20 eur

(10pv+10pv+10pv+10pv)

Ernst & Young
Oy

Päivähinta 600-695
615 eur/päivä,
euroa/pv, kokonaishinta vaativammat
tehtävät 1275
20692 eur
(8pv+8pv+8pv+8pv)
eur/päivä
25860 eur,

KHT Vesa Kiuas,
varatilintarkastaja
KHT Heidi Puputti

Päivähinta 680
680 eur/pv
euroa/pv, kokonaishinta
21760 eur

JHTT, KHT Tomi
Moisio,
varatilintarkastaja
JHTT Topi Kataja

(10pv+10pv+10pv+10pv

Pricewaterhouse Coopers
Oy

(8pv+8pv+8pv+8pv)

27.200 eur

(10pv+10pv+10pv+10pv)

Kirkkoneuvostonesitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön kirkkojärjestyksen määräysten
mukaisesti.

Päätös:

Kirkkovaltuusto käsitteli saadut tilintarkastustarjoukset ja niistä tehdyn
yhteenvedon ja päätti valita yksimielisesti toimikauttaan vastaaviksi
vuosiksi 2011–2014 Salon seurakunnan hallinnon ja talouden
tarkastamiseksi, kirkkojärjestyksen määräysten sekä seurakunnan
taloussäännön mukaisesti, tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab:n, joka
on tehnyt edullisimman tarjouksen.

40 §
Uuden jäsenen nimittäminen alueneuvostoon
Kiikalan alueen alueneuvoston varajäsen Anna-Riitta Laitila on pyytänyt
eroa.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Anna-Riitta Laitilan eroanomuksen.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Anna-Riitta Laitilan tilalle
Kiikalan alueneuvostoon.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Anna-Riitta Laitilan eroanomuksen.
Kirkkovaltuusto nimitti Kiikalan alueen alueneuvoston varsinaisen
jäsenen Hannele Grandellin varajäseneksi Aune Tannerin.

41 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto on päättänyt Salon seurakunnan liittymisestä Suomen
Pipliaseuraan.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt yhteistyösopimuksen
sairaalasielunhoidon järjestämisestä Salon aluesairaalassa ja Halikon
sairaalassa.
Kirkkoneuvosto on myöntänyt palkatonta virkavapaata Perheasian
neuvottelukeskuksen johtaja Susa Niinistölle väitöskirjan tekoa varten
ajalle 2.5.–3.7.2011 ja 1.8.–4.9.2011.
Kirkkoneuvosto on valinnut Salon seurakunnan seurakuntamestarin
(Perttelin alue) virkaan Jarno Niemisen ja hän on aloittanut virassaan
9.5.2011.
Kirkkoneuvosto on päättänyt, että vaalipaneeli järjestetään 30.5.2011 ja
että vaalipaneeliin järjestetään kuljetus seurakunnan eri alueilta sekä
nimittänyt vaalityöryhmän huolehtimaan käytännön järjestelyistä.
Samalla kirkkoneuvosto päätti myös ottaa käyttöön vaalikoneen, jonka
käyttöönotto ja kysymysten laatiminen annettiin myös vaalityöryhmän
tehtäväksi. Vaalityöryhmään valittiin seuraavat jäsenet: Anja Haataja,
Päivi Uusitalo, Irma Iho, Marjatta Hyttinen, Kaarlo Launonen, UllaMaija Kytölä, Päivi Pakkanen ja virkansa puolesta kirkkoherra
(31.5.2011 asti Pertti Hell).

Kirkkoneuvosto on ilmoittanut vastauksena kirkkohallituksen kyselyyn,
koskien seurakunnan liittymistä kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksen asiakkaaksi, mahdolliseksi siirtymäajankohdaksi
vuotta 2015. Erityisperusteena siirtymäajankohdalle ovat henkilöstöresurssit ja henkilöstön eläköityminen.
Kirkkoneuvosto on nimittänyt toimistopäällikkö Marjut Erikssonin
26.4.2011 lukien työsuojelupäälliköksi ja palkka-asiamieheksi.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
esityksen Särkisalon alueen rantatonttien jatkovuokrauksesta ja jatkovuokrauksen vuokratasosta. Esityksessä esitettiin tonteille kolmen
prosentin tuottotavoitetta arvioiduista tonttien arvoista sekä vuokra-ajan
jatkamista 25 vuodella. Tonttivuokrat ovat päättymässä vuosina 2014–
2019 ja uudet vuokrasopimukset tulevat aikanaan kirkkoneuvoston
kautta kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Puheenjohtajan ilmoitukset:
Piispainkokouksen yhteydessä pidettävä messu 14.9.2011 Salon kirkossa
klo 8–9.30. Luottamushenkilöt myös tervetulleita.
Kirkkoherra Jouko Pukarin lähtösaarna 2.6.2011 Uskelan kirkossa sekä
sen jälkeen eläkkeellelähtöjuhla seurakuntatalolla Kirkkokatu 6.
Kirkkoherran vaalit; ennakkoäänestys 6.6.–10.6.2011 ja varsinaiset
äänestyspäivät 12.–13.6.2011.
Kirkkoneuvoston esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

42 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 19.00.
Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä
Pertti Hell
pöytäkirjan pitäjä § 35 ajan

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan, olemme todenneet
sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.
Salo 3.6.2011
Aleksi Hehko

Hillevi Heikkola

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 23.5.2011 – 11.7.2011.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
6.6.2011 – 11.7.2011 klo 9.00–13.00.
Salo 12.7.2011
Marika Ahola

