Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 2/2012
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 7.3.2012 klo 18.00–18.35
Salon seurakunta, Mahlakankareen seurakuntakoti,
Palomäenkatu 2, 24280 SALO
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Ennen kokouksen alkua puheenjohtaja Marjatta Hyttinen onnitteli
valtuutettu Annika Määttästä syntymäpäivän johdosta.
9§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virrestä 340 ja kirkkoherra
Timo Hukka piti alkuhartauden.
10 §
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 27 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä
oli paikalla eli yhteensä 30 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli kolme
valtuutettua.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Anja Palmun
toimimaan estyneen Aleksi Hehkon tilalla, Raila Pellon toimimaan
estyneen Iiris Määttäsen tilalla ja Timo Tammen toimimaan estyneen
Simo Vesan tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

11 §
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 Ari-Pekka
Luoma ja Kirsi Mannonen.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 9.3.2012 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 12.3.2012–10.4.2012 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Ari-Pekka Luoma ja Kirsi Mannonen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 9.3.2012 klo 13.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
12.3.2012–10.4.2012 klo 9.00–13.00.

12 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 §
Uuden jäsenen nimittäminen lapsityön johtokuntaan
Lapsityönjohtokunnan varsinainen jäsen Elias Nygren on ilmoittanut
muuttaneensa Mikkeliin. Muuton takia Nygren on menettänyt
vaalikelpoisuutensa Salon seurakunnan luottamuselimiin.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy Elias Nygrenin eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Elias Nygrenin
tilalle lapsityönjohtokuntaan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Elias Nygrenin eroanomuksen.
Kirkkovaltuusto valitsi lapsityönjohtokunnan varsinaiseksi jäseneksi
varajäsen Kimmo Heinon ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Tauno Lempisen.

14 §
Kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin viran perustaminen
Salon seurakunnassa on 14 kappalaisen virkaa sekä 9 vakinaista ja 1
määräaikainen seurakuntapastorin virka.
Kappalaisten virkojen määrään on vaikuttanut seurakuntien yhdistyessä
entisten kirkkoherrojen siirtäminen (alue)kappalaisten virkoihin. Seurakunnassa on yhdistetty aluekappalaisten tehtäviä ja mm. tästä syystä painotusta kappalaisen ja seurakuntapastorin virkojen välillä tulee miettiä.
Viroista on tällä hetkellä täytettynä yhtä kappalaisen virkaa lukuun
ottamatta kaikki. Täyttämättä oleva kappalaisen (Kiikala-Suomusjärvi
alue) virka on tarkoitus täyttää tämän vuoden aikana.
Kappalainen Juuso Peltomäki jää eläkkeelle 1.3.2012 lukien, ja virka
olisi muutettavissa seurakuntapastorin viraksi. Tuomiokapituli on
istunnossaan 8.2.2012 täyttänyt viran ajaksi 1.3.–31.7.2012 ja määrännyt
virkaa hoitamaan Pertti Hellin.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
kappalaisen (XIII) virka lakkautetaan 1.8.2012 lukien ja että Salon
seurakuntaan perustetaan uusi seurakuntapastorin virka 1.8.2012 lukien.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 §:n mukaan kappalaisen viran
lakkauttaminen on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa Salon seurakunnan kappalaisen (XIII)
viran 1.8.2012 lukien. Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi
KJ 6:9 mukaisesti.
Kirkkovaltuusto päätti perustaa Salon seurakuntaan seurakuntapastorin
viran 1.8.2012 lukien. Uuden viran perustamiseen tarvitaan KL 9:3
mukaisesti vähintään kirkkovaltuuston määräenemmistö.
Päätökset olivat yksimielisiä.

15 §
Toimistosihteerin viran lakkauttaminen
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 15.2.2012 siirtää
toimistosihteeri Marika Aholan taloustoimiston toimistopäällikön
virkaan 1.3.2012 lukien ja samalla päättänyt esittää lakkautettavaksi
taloustoimiston toimistosihteerin viran.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että yksi Salon seurakunnan
toimistosihteerin virka lakkautetaan 1.3.2012 lukien.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 §
Muut asiat
Tuomiokapituli on
- antanut kanttori Hanna-Leena Keinäselle valtakirjan Salon
seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin
(II) virkaan 1.1.2012 lukien.
- myöntänyt seurakuntapastori Annukka Saariselle virkavapautta
Salon seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 9.3.2012–
21.1.2013 perhevapaata (äitiys- ja vanhempainvapaata) varten.
- määrännyt pastori Kimmo Malisen Annukka Saarisen viransijaiseksi
ajalle 9.3.2012–21.1.2013.
- myöntänyt pastori Johannes Alarannalle virkavapaata Salon
seurakunnan kappalaisen (XI) virasta ajalle 1.3.–31.12.2012
tutkijana työskentelyä varten.
- määrännyt rovasti Jukka Pukkilan vs. kappalaiseksi (XI) ajaksi
1.3.–31.12.2012.
- myöntänyt pastori Ari Oinaalle sivutoimiluvan ajalle 1.1.2012–
31.12.2014 toimimaan oman viran ohella konsulttina ja toimittajana.
Kirkkohallitus on kokouksessaan 24.11.2011 § 632 (virastokollegio)
vahvistanut kaupan, jolla seurakunta myi Kiikalan Pappilan noin 1 ha:n
määräalalla Taina ja Seppo Lagomille.
Salon Osuuspankki on irtisanonut Rekijoen päiväkerhotilojen vuokrasopimuksen. Osuuspankin on tarkoitus purkaa rakennus.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.2.2012 päättänyt
- solmia Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
nimikkosopimuksen Mirja ja Urpo Raunion työn tukemisesta.
Kannatussopimussumma on 5000 euroa/vuosi.
-

Päätös:

tukea Kazanin seurakunnan kirkon rakennushanketta lähetystyön
johtokunnan valmisteleman sopimuksen mukaisesti maksimissaan
10.000 eurolla/vuosi. Tukimaksu tulee ennen maksatusta
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Merkittiin tiedoksi.

17 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 18.35.
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 9.3.2012
Ari-Pekka Luoma

Kirsi Mannonen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 29.2.2012–10.4.2012.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
12.3.2012–10.4.2012 klo 9.00–13.00.
Salo 11.4.2012
Taina Manelius

