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18 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Veisattiin suvivirrestä 571, 4 säkeistöä.
19 §
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 26 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 32 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli yksi
valtuutettu.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Anja Palmun
toimimaan estyneen Aleksi Hehkon tilalla, Raila Pellon toimimaan
estyneen Iiris Määttäsen tilalla, Riitta Heleniuksen toimimaan estyneen
Matti Niemisen tilalla, Marjaana Mänkärin toimimaan estyneen Antti
Ruskan tilalla, Timo Tammen toimimaan estyneen Simo Vesan tilalla ja
Taina Kirves-Järvisen toimimaan estyneen Annikka Viitaniemen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

20 §
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 Jouko
Marjalaakso ja Kaarlo Muuri.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 25.5.2012 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 28.5.2012–3.7.2012 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Jouko Marjalaakso ja Karoliina Mäkinen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 25.5.2012 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
28.5.2012–3.7.2012 klo 9.00–15.00.

21 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä lisäyksellä, että
pykälässä 30 Ilmoitusasiat puheenvuoro annettiin Anja Palmulle,
Annika Määttäselle, Hannu Pölöselle ja Seppo Heikkiselle.

22 §
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos
Arkkihiippakunnan vaalilautakunta on 20.2.2012 vahvistanut vaalien
tuloksen ja lähettänyt sen tiedoksi seurakuntien kirkkoneuvostoille ja
kirkkovaltuustoille. Liite 1.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto antaa tuloksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

23 §
Tiedottajan johtosäännön muuttaminen
Salon seurakunnan viestinnän henkilöstövahvuus on tällä hetkellä yksi
vakinainen, kokoaikainen viranhaltija, yksi määräaikainen, kokoaikainen

työsopimussuhteinen työntekijä ja yksi vakinainen kanttori-tiedottaja
viranhaltija, jonka työajasta on tiedotukseen määritelty 40 %.
Seurakunnan viestinnän toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista
tarkentaa tiedottajan viran johtosääntö ottamaan huomioon myös
viestinnän työalan esimiesvastuu.
Tarkistettu johtosääntö on liitteenä 2. Muutokset/lisäykset on merkitty
vahvennettuina.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan tiedottajan
viran johtosäännön hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 §
Nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön muuttaminen johtavan viranhaltijan osalta
Salon seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu
toimiminen muiden nuorisotyön viranhaltijoiden työnjohdollisena
esimiehenä. Nykyisen johtosäännön mukaan johtavalla nuorisotyönohjaajalla ei ole oikeutta palkata sijaisia eikä muita esim. leireille
lyhytaikaisiin työtehtäviin tarvittavia nuorisotyön työntekijöitä, vaan
palkkaukset kuuluvat kirkkoherralle. Budjettivastuun myötä johtavalla
viranhaltijalla on kuitenkin vastuu mm. henkilöstökuluista.
Tarkoituksenmukaista olisi, että myös johtavalla nuorisotyönohjaajalla
on oikeus ottaa sijaiset ja muut työalan lyhytaikaiset työntekijät.
Liitteenä 3 muutettu johtosääntö, jossa lisätty kohta on merkitty
vahvennettuna.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan
nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 §
Diakonian virkojen johtosäännön muuttaminen johtavan diakonin osalta
Salon seurakunnan johtavan diakonian viranhaltijan tehtäviin kuuluu
toimiminen muiden diakonian viranhaltijoiden työnjohdollisena
esimiehenä. Nykyisen johtosäännön mukaan johtavalla diakoniaviranhaltijalla ei ole oikeutta palkata sijaisia eikä muita esim. leireille
lyhytaikaisiin työtehtäviin tarvittavia diakoniatyön työntekijöitä, vaan
palkkausasiat kuuluvat kirkkoherralle. Budjettivastuun myötä johtavalla
viranhaltijalla on kuitenkin vastuu mm. henkilöstökuluista.
Tarkoituksenmukaista olisi, että myös johtavalla diakoniaviranhaltijalla
on oikeus ottaa sijaiset ja muut työalan lyhytaikaiset työntekijät.

Liitteenä 4 muutettu johtosääntö, jossa lisätty kohta on merkitty
vahvennettuna.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan diakonian
virkojen johtosäännön hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

26 §
Salon seurakunnan kappalaisen (VII) viran vaali
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julisti Salon seurakunnan
kappalaisen (VII) viran auki 30.3.2012 päättyneellä hakuajalla.
Määräaikaan mennessä hakemuksen tuomiokapituliin toimittivat
seurakuntapastori Hannu Hiipakka Kurikan seurakunnasta, Etelä-Saksan
siirtolaispappi, pastori Miika Rosendahl sekä vs. kappalainen Harri
Ruskeepää Turun tuomiokirkkoseurakunnasta.
Salon seurakunnan kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä
kuuli hakijoita 13.4.2012.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Miika Rosendahlin
valitsemista Salon seurakunnan kappalaisen (VII) virkaan.
---------------Pöytäkirjaan kirjattiin, että hakijoiden asiakirjat tuomiokapitulin
lausuntoineen olivat kirkkovaltuuston jäsenten käytettävissä.
Kirkkoherra esitteli haastattelutyöryhmän lausunnon hakijoista.
-----------------

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
Miika Rosendahlin Salon seurakunnan kappalaisen (VII) virkaan.

27 §
Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (III) vaali
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julisti Salon seurakunnan
kanttorin viran (III) auki 30.3.2012 päättyvällä hakuajalla. Määräaikaan
mennessä virkaa haki Ranuan seurakunnan kanttori, musiikkipedagogi
Kaisa Iitti.
Hakija on antanut vaalinäytteen maanantaina 23.4.2012.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kanttori, musiikkipedagogi
Kaisa Iitin valitsemista Salon seurakunnan ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin (III) virkaan.
------------------Pöytäkirjaan kirjattiin, että hakijan asiakirjat tuomiokapitulin
lausuntoineen olivat kirkkovaltuuston jäsenten käytössä.
Kirkkoherra esitteli haastattelutyöryhmän lausunnon hakijasta.
---------------------

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
Kaisa Iitin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään
kanttorin (III) virkaan.

28 §
Musiikkityön neuvottelukunnan muuttaminen johtokunnaksi
Musiikkityön neuvottelukunta on toiminut käytännössä johtokunnan
tavoin, vaikka neuvottelukunnalle ei ole mahdollisuutta delegoida
kaikkia samoja tehtäviä kuin johtokunnille. Neuvottelukunnan
tarkoituksena on alkujaan ollut mahdollisuus käyttää asiantuntijajäseniä,
jotka eivät ole varsinaisia luottamushenkilöitä. Käytännössä kuitenkin
neuvottelukunnan jäsenet ovat luottamushenkilöitä.
Musiikkityölle on nyt valmisteltu johtosääntö muiden seurakunnan
johtokuntien mallin mukaan. Liite 5.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle musiikkityön
neuvottelukunnan muuttamista johtokunnaksi ja liitteenä olevan
johtosäännön hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

29 §
Kanttorin viran johtosääntö
Kanttorin viran johtosääntöä on tarkistettu johtavan kanttorin osalta.
Johtosääntöjä on yhdenmukaistettu lähinnä sijaisten palkkaamisen
osalta. Liitteenä 6 on tarkistettu johtosääntö.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan kanttorin
viran johtosäännön hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

30 §
Ilmoitusasiat
Salon seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.4.2012
käsitellyt kirkkohallituksen pyytämää palautetta seurakuntien
rakenneuudistusta valmistelleen ohjaustyöryhmän loppuraportista.
Annettu palaute on liitteenä 7.
-------------------Anja Palmu toi puheenvuorossaan tiedoksi Salo-Uskelan alueen
kirkkokuoron tulevaisuusnäkymiä. Johtavan kanttorin suunnitelmissa on
elvyttää seurakunnan kuorotoimintaa ja mahdollisuuksien mukaan
yhdistää olemassa olevia kuoroja niiden vähäisen laulajamäärän takia.
--------------------Annika Määttänen kutsui kirkkovaltuuston jäsenet perjantaina 25.5.
iltamessuun Salon kirkkoon, jonka yhteydessä piispa luovuttaa
seurakunnan draamamessutiimille Arkkipooki-palkinnon.
----------------------

Hannu Pölönen kertoi kevään aikana tekemästään vapaaehtoistyöstä
Nepalissa. Vapaaehtoistyö kohdistui Katmandussa vammaisten ja
orpojen lasten parissa tehtävään harrastustoiminnan kehittämiseen
mm. urheiluvälineiden muodossa.
--------------------Seppo Heikkinen tiedusteli Uskelan kirkon äänentoiston ongelmien
korjaamisesta. Kirkkoherra totesi äänentoiston ongelmien johtuvan
lähinnä siitä, että erilaisia järjestelmiä on vuosien aikana lisätty eikä
niiden toimivuus keskenään ole paras mahdollinen. Ennen kirkkoon
suunniteltua remonttia asialle pyritään löytämään ratkaisuja mm.
langattomilla kuulokkeilla, saarnaamisella lukupulpetista eikä
saarnatuolista jne.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

31 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen 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 25.5.2012

Jouko Marjalaakso

Karoliina Mäkinen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 16.5.2012–3.7.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
28.5.2012–3.7.2012 klo 9.00–15.00.

Salo 4.7.2012

Taina Manelius

