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Kokouksessa oli lisäksi läsnä tiedottaja Ulla-Maija Kytölä antamassa
kirkkovaltuustolle tietoja tulevien kirkkoherranvaalien järjestelyistä.
21 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Marjatta Hyttinen avasi kokouksen. Kirkkoherra Jouko
Pukari piti alkuhartauden.
22 §
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 29 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 33 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Marjaana Mänkärin
toimimaan estyneen Seppo Heikkisen tilalla, Raila Pelton toimimaan
Ritva Koistin tilalla, Mikko Breilinin toimimaan Saku Nikkasen tilalla ja
Annika Viitasen toimimaan Anna Kaisa Siltasen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

23 §
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 Gustafsson
Pekka ja Haapanen Maarit.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 18.3.2011 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 21.3.2011.–26.4.2011 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Pekka Gustafsson ja Maarit Haapanen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 18.3.2011 klo 13.00 mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.3.2011–26.4.2011 klo 9.00–13.00.

24 §
Määräalojen myynti luonnonsuojelualueeksi Kiikalan Lammenjärven alueelta
Lounais-Suomen ympäristökeskus on tarjoutunut ostamaan Salon
kaupungin Kiikalan pappilan kylässä Kiistala RN:o 1:0 -nimisestä tilasta
noin 2,1 ha:n suuruisen määräalan 11198 euron hinnasta sekä samassa
kylässä määräosan noin 0,75 hehtaarista Likopalsta tilasta Lammenjärven rannalla, koko 0,75 ha:n alan hinta on 1311 euroa.
Kiinteistön luovutus on hyväksyttävä sekä kirkkoneuvostossa, että
kirkkovaltuustossa, minkä jälkeen myynti menee tuomiokapitulin kautta
Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Metsänhoitoyhdistyksen puolesta Pekka Oksanen on tehnyt arvion
edellämainitusta, pinta-alaltaan suuremmasta määräalasta. Arvion
mukaan kohteen käypä arvo on 9100 €. Pienemmän määräalan osalta
Pekka Oksanen on ilmoittanut, että määräalalla olevan kuvion 5 puuston
määrä on vähäinen ja kuvio 6 on avosuota eikä niiden puustolla ole
kauppahintaan nähden juurikaan merkitystä.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta sekä kirkkoneuvosto ovat
käsitelleet asian ja omalta osaltaan hyväksyneet kaupan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Salon seurakunta myy liitteenä 1 olevan kauppakirjan mukaisesti
Suomen valtiolle/Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Y-tunnus 2296962-1) Salon Kaupungin Kiikalan Pappilan
kylässä Kiistala RN:o 1:0 -nimisestä tilasta (734-705-1) noin 2,1
hehtaarin suuruisen määräalan sekä samassa kylässä määräosan noin
0,75 hehtaarista Likopalsta (734-705-878-1) tilasta Lammenjärven
rannalla. Kauppahinta kohteista on yhteensä 11 600 euroa.
Kauppa annetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti että, Salon seurakunta myy liitteenä
1 olevan kauppakirjan mukaisesti Suomen valtiolle/Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Y-tunnus 2296962-1)
Salon Kaupungin Kiikalan Pappilan kylässä Kiistala RN:o 1:0 -nimisestä
tilasta (734-705-1) noin 2,1 hehtaarin suuruisen määräalan sekä samassa
kylässä määräosan noin 0,75 hehtaarista Likopalsta (734-705-878-1)
tilasta Lammenjärven rannalla. Kauppahinta kohteista on yhteensä
11 600 euroa.
Kauppa annetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

25 §
Kirkkoneuvoston esitykset kirkkovaltuustolle tulevia kirkkoherran viran vaaleja varten
Tulevia kirkkoherran vaaleja varten kirkkovaltuuston tulee päättää
seuraavista asioista:
– kirkkovaltuusto päättää äänestysaluejaosta (KVJ 2, § 1:2)
– kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet, varajäsenet ja
nimeää puheenjohtajan: lautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään 4
jäsentä ja varajäsentä (KL 8, § 6:1; KVJ 2, § 1:1; KJ 13, § 8:1)
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
tulevassa kirkkoherran vaalissa Salon seurakunta on yhtenä
äänestysalueena.
kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan 10 jäsentä sekä varajäsenet.
Kirkkoherra kuuluu virkansa puolesta vaalilautakuntaan, joten
vaalilautakunnassa on siis yhteensä 11 jäsentä. Vaalilautakunnan
jäsenten ja varajäsenten valinnassa noudatetaan tasa-arvosäännöksiä.
kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että tulevassa kirkkoherran
vaalissa Salon seurakunta on yhtenä äänestysalueena.

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
vaalilautakuntaan alla luetellut jäsenet.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
vaalilautakunnan varajäseniksi alla luetellut varajäsenet.
Vaalilautakunnan jäsenet

Vaalilautakunnan varajäsenet

Laakkio Pentti
Marjalaakso Jouko
Lystilä Arja
Haataja Anja
Sumari Merja
Gustafsson Pekka
Breilin Mikko
Määttänen Iiris
Pelto Raila
Nurmi Tapio

Peltonen Jorma
Vuorijoki Veikko
Aarnio Eija
Tuovinen Katariina
Läärä Mirja
Lehtonen Harri
Nikkanen Saku
Jokela Tuula
Laiho Jari J.
Kiviaho Timo

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Pentti Laakkion.
26 §
Seurakuntapuutarhurin, hautausmaanhoitajan, suntion ja seurakuntamestarin virkojen johtosäännöt
Salon seurakunnan muodostuttua on kaikille seurakunnan viroille
laadittava johtosäännöt Salon seurakunnan virkasäännön mukaisesti
määrittelemään mm. virkojen kelpoisuusehdot. Seurakuntapuutarhurin,
hautausmaanhoitajan, suntion ja seurakuntamestarin viran johtosääntöehdotukset ovat esityslistan liitteenä. (liite 2)
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntapuutarhurin, hautausmaanhoitajan,
suntion ja seurakuntamestarin viran johtosäännöt liitteen 2 mukaisesti.

Päätös.

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti seurakuntapuutarhurin viran
johtosäännön liitteen 2 mukaisesti.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti hautausmaanhoitajan viran
johtosäännön liitteen 2 mukaisesti.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti suntion viran johtosäännön
liitteen 2 mukaisesti.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti seurakuntamestarin viran
johtosäännön liitteen 2 mukaisesti.

27 §
Perttelin alueen hautaus- ja kiinteistötoimen tehtävien järjestäminen ja suntion viran perustaminen
Perttelin alueneuvosto ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta sekä
kirkkoneuvosto ovat käsitelleet Perttelin alueen hautaus- ja kiinteistötoimen tehtävien järjestämistä kokouksissaan seuraavasti:
”Perttelin alueneuvosto 2.2.2011
9§ Muut mahdolliset asiat
Alueneuvosto keskusteli Anja Mannin esityksen pohjalta Perttelin kiinteistöpuolen
tehtävien uudelleen järjestelystä seurakuntamestarin jäätyä eläkkeelle ja piti hautaustoimen päällikön esitystä hyvänä ja kannatettavana. Nykyisessäkin tilanteessa tehtävien
kunnolliseen hoitamiseen tarvitaan kaksi ihmistä, eikä ole mitenkään perusteltavissa,
että työt tulisivat jatkossa vähenemään.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.2.2011
Hautaustoimen päällikkö on keskustellut Perttelin alueen kiinteistötyöntekijä Inga
Hakalan kanssa. Hän on suorittanut suntion tutkinnon ja hän on kiinnostunut Perttelin
alueen suntion tehtävien hoitamisesta siivoustöiden ohella.
Hänen tehtävänkuvansa jakaantuu parhaillaan kolmeen osaan - kaikkien Perttelin
alueen seurakuntatilojen siivoaminen, suntiona toimiminen perjantaisin ja
seurakuntamestarin loma-aikoina sekä toimiminen hautausmaan kesätyöntekijänä,
mikäli työaikaa jää vielä jäljelle. Inga Hakala on tuntipalkkainen, vakinainen,
kokoaikainen, työsopimussuhteinen työntekijä.
Inga Hakala hoitaisi jatkossa suntion tehtävät ja kaikkien seurakuntatilojen siivoamisen. Seurakunnan virkasäännön mukaan hänet voidaan siirtää suntion virkaan virkaa
haettavaksi julistamatta, kun hän on hoitanut suntion tehtäviä ja hän täyttää viran
kelpoisuusehdot.
Tuleva seurakuntamestari hoitaa hautausmaata osallistuen myös kesähoitotyöhön,
muita kiinteistöjä, niissä olevia huolto- ja korjaustöitä ja koneiden ja laitteiden huoltoja kunnossapitotöitä tehtävänkuvauksen mukaisesti sekä toimii tarvittaessa suntiona
pääsuntion ohella lomien ym. aikana. Lisäksi hautausmaalle palkataan yksi kausityöntekijä kuten ennenkin.
Järjestely ei aiheuta henkilökunnan määrässä lisäyksiä, vaan pysyy entisellään.
Palkkakustannukset vähenevät jonkin verran, kun viranhaltijoille korvataan
sunnuntaityö ym. työt vastaavana vapaana. Seurakunnissa on perinteisesti ja
pääsääntöisesti hoidettu suntion tehtävät virkasuhteena suntion tehtävien luonteen
vuoksi.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ehdottaa kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että Salon seurakuntaan perustetaan 1.5.2011 lähtien suntion
virka.
Viranhaltijan tehtävänä on hoitaa Salon seurakunnan Perttelin alueen suntion
tehtäviä sekä avustaa tarvittaessa seurakunnan muilla alueilla oman tehtävänkuvauksensa mukaisissa töissä.
Suntion viran viranhaltijan virkapaikaksi määritellään Perttelin kirkko.
Viranhaltijan tehtävät sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmään 402.
Virkaan siirretään kiinteistötyöntekijä Inga Hakala 1.5.2011 lähtien.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.”
Kirkkoneuvosto 2.3.2011
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ehdottaa kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että Salon seurakuntaan perustetaan 1.5.2011 lähtien suntion virka.
Viranhaltijan tehtävänä on hoitaa Salon seurakunnan Perttelin alueen suntion tehtäviä
sekä avustaa tarvittaessa seurakunnan muilla alueilla oman tehtävänkuvauksensa
mukaisissa töissä.
Suntion viran viranhaltijan virkapaikaksi määritellään Perttelin kirkko.
Viranhaltijan tehtävät sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmään 402.
Virkaan siirretään kiinteistötyöntekijä Inga Hakala 1.5.2011 lähtien.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
…………………………….

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 1.5.2011 lähtien suntion virka.
Viranhaltijan tehtävänä on hoitaa Salon seurakunnan Perttelin alueen
suntion tehtäviä sekä avustaa tarvittaessa seurakunnan muilla alueilla
oman tehtävänkuvauksensa mukaisissa töissä.
Viranhaltijan tehtävät sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 402.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Salon seurakuntaan
perustetaan 1.5.2011 lähtien suntion virka. Kirkkovaltuusto totesi
yksimielisesti, että kirkkolain määräenemmistösäännökset täyttyivät,
koska päätös oli yksimielinen ja koko kirkkovaltuusto oli läsnä päätöstä
tehtäessä.
Viranhaltijan tehtävänä on hoitaa Salon seurakunnan Perttelin alueen
suntion tehtäviä sekä avustaa tarvittaessa seurakunnan muilla alueilla
oman tehtävänkuvauksensa mukaisissa töissä.
Viranhaltijan tehtävät sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 402.

28 §
Uusien jäsenten nimittäminen alueneuvostoihin
Kiikalan alueen alueneuvoston jäsen Marja-Leena Vuorela on pyytänyt
eroa muutettuaan Suomusjärvelle. Kuusjoen alueneuvoston jäsen Riitta
Mikkolalle tulee nimittää varajäsen, koska hänellä ei ole varajäsentä tällä
hetkellä.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Marja-Leena Vuorelan eroanomuksen.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden jäsenen Marja-Leena Vuorelan tilalle
Kiikalan alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimittää Riitta Mikkolalle varajäsenen Kuusjoen
alueneuvostoon.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kiikalan alueen alueneuvoston
jäsen Marja-Leena Vuorelan eroanomuksen.
Kirkkovaltuusto nimitti yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
Riitta Koiviston Kiikalan alueneuvoston jäseneksi.
Kirkkovaltuusto nimitti yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
Markku Koivusen Vuokko Lehtisen varajäseneksi Kiikalan
alueneuvostoon.
Kirkkovaltuusto nimitti yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
Kari Tuomisen Riitta Mikkolan varajäseneksi Kuusjoen alueneuvostoon.

29 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on julistanut Salon seurakunnan seurakuntamestarin
viran (Perttelin alue) haettavaksi, koska nykyinen viranhaltija Tapani
Laitamäki jää eläkkeelle toukokuussa.
Kirkkoneuvosto on päättänyt, että seurakunnan tulevan strategian
valmistelu aloitetaan sen jälkeen, kun uusi kirkkoherra on aloittanut
tehtävässään. Tämän vuoksi kirkkoneuvosto on nimittänyt työryhmän
valmistelemaan kirkkoneuvostolle pohjaesityksen seuraavan vuoden
aikana vapautuvien/päättyvien/uusien virkojen järjestelyistä. Työryhmän
on määrä saada työnsä valmiiksi huhtikuun 2011 alussa. Sen jälkeen
esitykset tulevat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvosto on päättänyt esittää tuomiokapitulille, että Salon
seurakunnan kirkkoherranvaali toteutetaan alla olevan aikataulun
mukaisesti. Tuomiokapituli päättää asiasta käsiteltyään ehdotusta.
1. Vaalisaarna sunnuntaina 15.5.2011 Uskelan kirkossa
2. Vaalisaarna sunnuntaina 22.5.2011 Uskelan kirkossa

3. Vaalisaarna sunnuntaina 29.5.2011 Uskelan kirkossa
Vaalipaneeli Salo-Uskelan seurakuntatalossa viikolla 22 joko tiistaina
31.5.2011 tai keskiviikkona 1.6.2011.
Ennakkoäänestys viikolla 23 ma–pe 6.–10.6.2011 kirkkoherranvirastossa
klo 9–18 ja vaalilautakunnan määräämissä muissa paikoissa kaikilla
alueilla (seurakuntatoimistoissa tai seurakuntataloissa) lautakunnan
määrääminä aikoina.
Ensimmäinen vaalipäivä sunnuntai 12.6.2011, äänestyspaikkana Uskelan
kirkko.
Mahdollinen toinen vaalipäivä 13.6.2011, äänestyspaikkana SaloUskelan seurakuntatalo.
Kirkkoneuvoston esitys:

Merkitään tiedoksi.
…………………….
Tiedottaja Ulla-Maija Kytölä antoi kirkkovaltuustolle tietoja tulevan
kirkkoherranvaalin käytännön järjestelyistä.

Päätös:

Ilmoitusasiat ja tiedottajan antama katsaus kirkkoherranvaalin
järjestelyistä merkittiin tiedoksi.

30 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 18.35.
Kokouksen vakuudeksi
Marjatta Hyttinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari Kulmala
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edelläolevan pöytäkirjan, olemme todenneet sen
kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.
Salo 18.3.2011
Pekka Gustafsson

Maarit Haapanen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 7.3.2011–26.4.2011.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.3.2011 – 26.4.2011 klo 9.00–13.00.
Salo 27.4.2011
Taina Manelius

