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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 11/2014

Kirkkoneuvosto

Aika:

Tiistaina 9.12.2014 klo 18.00–20.00

Paikka:

pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:
Jäsen
Hukka Timo, pj.
Ruska Antti, vpj
Iho Irma
Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Mäkinen Karoliina
Nieminen Matti
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Siltanen Anna Kaisa
Uusitalo Päivi
Vesa Simo

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
X
Knuutila Seppo
X
Haapanen Maarit
X
Kunnia Marjo
X
Pölönen Hannu
X
Pykäri Arja
X
Nieminen Jukka
X
Koisti Ritva
X
Muuri Kalle
X
Viitaniemi Annikka
X
Määttänen Iiris
X
Gustafsson Pekka
Hyttinen Marjatta, kv. pj.
X
xxxxx
Määttänen Annika, kv. vpj. X
xxxxx
Eriksson Marjut, tal.joht.
X
xxxxx

Läsnä

X

X

191 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

192 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoherran esitys:

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

193 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Juha Laurila ja
Ari-Pekka Luoma.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 11.12.2014 klo 15.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 12.12.2014 – 31.12.2014 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hannu Pölönen ja
Karoliina Mäkinen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 11.12.2014 klo 15.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 12.12.2014 – 31.12.2014 klo 9–15.

194 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

195 §
Salon seurakunnan nimikkolähetti Raili Mäkitalo Vienan Karjalasta (Ely ry)
Kirkkoherran esitys:

Nimikkolähettimme Raili Mäkitalo tulee kertomaan Inkerin kirkon
kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja Evankelisesta Lähetysyhdistyksestä,
jonka valtakunnallisia kesäjuhlia vietetään Salossa elokuussa 2015.

Päätös:

Nimikkolähetti Raili Mäkitalo kertoi työstään Vienan Kemissä. Hän
poistui esittelynsä jälkeen.

196 §
Perheneuvoja Suvi Kiukaan anomus osittaisesta virkavapaudesta ajalle 1.1.2015–31.5.2016
LIITE 1, Virkavapausanomus Suvi Kiuas
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Suvi Kiukaalle anotun 48 %:n virkavapauden.
Suvi Kiukaan virkavapauden aikaiset tehtävät hoitaa Päivi Mäkinen,
joka palkataan 52 %:sti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti myöntää Suvi Kiukaalle anotun osittaisen 48 %:n
virkavapauden ajalle 1.1.2015–31.5.2016. Kirkkoneuvosto päätti palkata
tilapäiseksi viranhaltijaksi samalle ajanjaksolle osa-aikatyöhön 52 %
osuudella Päivi Mäkisen. Vaativuusryhmä 601 (peruspalkka 2765,21).
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197 §
Jussi Houtun määrääminen Salon seurakunnan seurakuntapastorin (X) virkaan
Marianne Saartio-Itkonen on ollut virkavapaalla 1.4.–31.12.2014. Hänen
sijaisenaan on toiminut Jussi Houttu. Marianne Saartio-Itkonen
irtisanoutuu 1.1.2015 alkaen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia
määräämään Salon seurakunnan seurakuntapastorin (X) virkaan
1.1.2015 alkaen Jussi Houtun.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

198 §
Partiolippukuntien kanssa tehtävät taustayhteisösopimukset
LIITE 2, Taustayhteisösopimus, yhteinen
LIITE 3, Pyhän Laurin Ritarit PLR ry, säännöt ja vuokrasopimus
LIITE 4, Halikon Siniset ry, säännöt ja retkeilyalueen käyttösopimus
LIITE 5, Kuusenkävyt ry, säännöt
LIITE 6, Perttelin Piketit ry, säännöt
LIITE 7, Kiskon Kupariset ry, säännöt
LIITE 8. Kiikalan Kelopartio ry, säännöt
LIITE 9, Leirisiskot ry, säännöt
LIITE 10, Salon Leiriveikot ry, säännöt,
LIITE 11, Leirisiskot ry:lle ja Salon Leiriveikoille luovutettava
leirikalusto
LIITE 12, Naarilan partiokämpän luovutussopimus Salon Leirisiskojen
ja Leiriveikkojen Tuki ry:lle
Nuorisotyön johtokunta 26.11.2014 § 41
Johtokunta keskusteli sopimuksista ja päätti lähettää ne eteenpäin Kirkkoneuvostolle,
joka nimeää sopimusten allekirjoittajat seurakunnan puolelta.
Huomioiksi lisättiin, että virkamiestyönä tarkistetaan ovatko kaikkien sopimusten
tekstit yhteneväiset, tarkistetaan lippukuntien erillisten retkeilyalueiden sopimukset
samoihin raameihin, varmistetaan lippukunnan edustajan läsnäolo- ja kuulemisoikeus
silloin, kun lippukunnan asioita käsitellään johtokunnassa sekä taataan seurakunnan
ylläpitämän kaluston lainausoikeus kaikille lippukunnille.
Pykälän käsittelyn ajaksi jääveinä poistuivat Maria Skarp, Mervi Fager ja Maritta
Järveläinen.

Partiolippukuntien taustayhteisösopimukset päivitetään Salon
seurakunnan nimiin. Samalla tarkistetaan vanhojen seurakuntien tekemät
tilavuokra- ja muut sopimukset.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen
taustayhteisösopimuksen kunkin lippukunnan kanssa ja valtuuttaa
kirkkoherran ja nuorisotyön johtavan viranhaltijan allekirjoittamaan
sopimukset.
Kirkkoneuvosto hyväksyy Perniön Pyhän Laurin Ritarit PLR ry:n
vuokrasopimuksen ja Halikon Siniset ry:n retkeilyalueen
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käyttösopimuksen Salon seurakuntaa sitovaksi. Kirkkoneuvosto
hyväksyy liitteen 11 mukaisen leirikaluston luovutussopimuksen ja
liitteen 12 mukaisen Naarilan partiokämpän luovutussopimuksen Salon
Leirisiskojen ja Leiriveikkojen Tuki ry:lle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteen 2 mukaisen
taustayhteisösopimuksen noudatettavaksi partiolippukuntien kanssa
tehtävien taustayhteisösopimusten pohjaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi
esityksen mukaan taustayhteisösopimusten allekirjoittajiksi kirkkoherra
Timo Hukan ja nuorisotyön johtavan viranhaltijan Maritta Järveläisen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen 12, jolla Naarilan partiokämppä
luovutetaan Salon Leirisiskojen ja Leiriveikkojen Tuki ry:lle.
Liitteet 3-10 hyväksyttiin maininnalla, että lippukunnat päivittävät
sääntönsä (seurakunnan nimi, kunta) ja liitteen 3 vuokrasopimuksesta
poistettiin vuosivuokra.
Liitteen 11, joka koskee leirikaluston luovuttamista, kirkkoneuvosto
palautti uuteen valmisteluun. Leirikaluston luovutussopimusta tulee
täydentää yksityiskohtaisella luettelolla luovutettavasta kalustosta.
Samoin seurakunnalle jäävä kalusto pitää luetteloida.

199 §
Salon seurakunnan seurakuntavaalien tulos ja kirkkovaltuuston I kokouksessa suoritettavat valinnat
LIITE 13, Vaalien tulos
Vaalilautakunta antaa Salon seurakunnassa pidettyjen seurakuntavaalien
tuloksen tiedoksi kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kutsun kirkkovaltuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja
kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta kunnes
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston hyväksymien ohje- ja johtosääntöjen mukaiset
luottamuselinten henkilövalinnat kuuluvat myös uuden kirkkovaltuuston
kauden alussa tehtäviin päätöksiin. Suoritettavista toimielinten
valinnoista lähetetään pykäläkohtainen esityslista ja asialuettelo
kirkkovaltuuston ensimmäistä kokousta varten.
Koska seurakunta on suuri, olisi kirkkovaltuuston kokouksessa
tarpeellista saada kirjallisesti luottamuselimiin ehdotettavien jäsenten
nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot. Näin
saadaan uusien luottamushenkilöiden yhteystiedot päivitettyä postitusym. listoihin.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi ja antaa
sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
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Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että uusi kirkkovaltuusto
suorittaa tulevassa I kokouksessaan alla olevat lakien sekä säännösten ja
määräysten mukaiset henkilövalinnat.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan 3 jäsentä
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten henkilökohtaiset
varajäsenet
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta
Kirkkoneuvoston muut jäsenet
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Diakoniatyön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Diakoniatyön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan valinta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten valinta
Lapsityön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Lapsityön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Lapsityön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Lähetystyön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Lähetystyön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta
Musiikkityön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Musiikkityön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Musiikkityön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta
Nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Nuorisotyön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Nuorisotyön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta
Perheneuvonnan neuvottelukunnan puheenjohtajan valinta
Perheneuvonnan neuvottelukunnan 9 muun jäsenen valinta
Perheneuvonnan neuvottelukunnan jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten valinta
Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunnan puheenjohtajan valinta
Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunnan 6 muun jäsenen valinta
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Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunnan jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten valinta
Alueneuvoston 5–11 jäsenen valinta Halikon, Kiikalan, Kiskon,
Kuusjoen, Muurlan, Perttelin, Perniön, Salo-Uskelan, Suomusjärven ja
Särkisalon alueille.
Alueneuvoston varajäseniä riittävä määrä eri alueille.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi vaalien tuloksen tiedoksi. Vaalin tulos
annetaan kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että uusi kirkkovaltuusto
suorittaa tulevassa I kokouksessaan lakien sekä säännösten ja
määräysten mukaiset henkilövalinnat.

200 §
Kiinteistö Oy Suomusjärven Palvelukeskus
LIITE 14, Suomusjärven Salen laajennussuunnitelma
Seurakunta omistaa yhdessä Suur-Seudun Osuuskaupan kanssa
Kiinteistö Oy Suomusjärven Palvelukeskuksen osakkeet.
Suomusjärven seurakunta on hankkinut aikanaan omistukseensa
huoneistot, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 302 m2. Tiloissa toimii
seurakuntakeskus. Seurakunnan osuus kiinteistöosakeyhtiöstä on 51,5 %
ja osuuskaupan 48,5 %.
Suur-Seudun Osuuskauppa on nyt laajentamassa omassa hallinnassaan
olevaa kaupparakennusta 400 m2 kaupaksi. Laajennus tapahtuu
seurakunnan hallinnassa olevan rakennuksen suuntaan kaventaen
käytävää rakennusten välillä.
Suunnitelmasta on pyydetty lausunto Suomusjärven alueneuvostolta,
joka kokoontuu 3.12.2014. Lausunto on käytettävissä kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää osaltaan hyväksyä Suur-Seudun Osuuskaupan
laajennussuunnitelman. Kirkkoneuvosto päättää ryhtyä valmistelemaan
kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myyntiä osuuskaupalle ja etsimään
uusia tiloja Kitulan taajamasta seurakunnan toiminnalle ja sen
mahdolliselle laajentamiselle.
-----------------------------Aluekappalainen on lähettänyt kirkkoneuvoston jäsenille Suomusjärven
alueneuvoston pöytäkirjan 3.12., jossa alueneuvosto toteaa lausuntonaan
seuraavaa:
Aluekappalaisen esitys:
Alueneuvosto puoltaa liiketilan laajennushankkeen suunnitelman mukaista
toteuttamista. Mikäli Seurakuntakeskuksen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti
tulee liiketilan laajennushankkeen myötä ajankohtaiseksi, suhtautuu Suomusjärven
alueneuvosto siihen myönteisesti. Myyntiehdoissa tulee kuitenkin olla maininta siitä,
että Seurakuntakeskuksen tilat ovat Salon seurakunnan käytettävissä, kunnes korvaavat
tilat on löydetty. Tässä tapauksessa on luonnollista, että tiloista perittävää vuokraa on
liiketilan rakennusaikaisesta haitasta johtuen alennettu.
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti.
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Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvostolle Suur-Seudun Osuuskaupan
8.12.2014 päivätyn tarjouksen, jossa SSO tarjoutuu ostamaan Koy
Suomusjärven palvelukeskuksen seurakunnan hallinnassa olevat
osakkeet 284–585 hintaan 80.000 euroa. Lisäksi SSO sitoutuu
vuokraamaan tilat seurakunnalle 3 vuodeksi hinnalla 3 €/kem2/kk ja sen
jälkeen toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella erikseen
sovittavalla irtisanomisajalla. Tarjous liitetään pöytäkirjaan. SSO:n
hallitus käsittelee kauppaa kokouksessaan 17.12.2014.
Talousjohtajan
muutosesitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Suur-Seudun Osuuskaupan tarjouksen
ja myydä Koy Suomusjärven palvelukeskuksen liikehuoneistoihin 102 ja
103 oikeuttavat osakkeet (nrot 284–585) 80.000 euron hintaan.
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tarjouksessa esitetyn tilojen
vuokraamisen seurakunnalle aluksi 3 vuoden määräaikaisella
vuokrasopimuksella hintaan 3 €/kem2/kk.

Päätös:

Hyväksyttiin talousjohtajan muutosesityksen mukaisesti.

201 §
Kirkon koulutuskeskuksen koulutus talousjohdolle
Kirkon koulutuskeskus on muuttanut talousjohdon koulutusta
moduulimuotoiseksi. Vuoden 2015 aikana on tarjolla ”Seurakunnan
toimintaresurssit ja linjaukset” keväällä ja ”Henkilöstöjohtaminen”
syksyllä. Ensimmäisen moduulin koulutuspäivät ovat 2.–4.2. ja 1.–
3.6.2015 Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Osallistumismaksu
340 euroa sisältää molemmat vuoden 2015 moduulit. Lisäksi keväällä
2016 koulutukseen kuuluu kolmas osuus ” Muutoksen johtaminen”.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää talousjohtaja Marjut Erikssonille
oikeuden osallistua talousjohdon koulutukseen edellä esitetyn
mukaisesti.
Talousjohtaja Marjut Eriksson ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

202 §
Uusien luottamushenkilöiden perehdytys
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto keskustelee toimenpiteistä, joilla uudet
luottamushenkilöt perehdytetään seurakunnan toimintaan.
Kirkkoneuvosto päätti järjestää Salossa uusien luottamushenkilöiden
perehdyttämiskoulutuksen, johon voivat osallistua myös muut Paimion
rovastikunnan seurakuntien uudet luottamushenkilöt.
Kirkkoneuvosto päätti, että koulutustilaisuuden järjestelyt hoitavat
kirkkoherra Timo Hukka ja talousjohtaja Marjut Eriksson.
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------------------------------------Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Annika Määttänen poistui pykälän
202 käsittelyn aikana klo 19.50.
----------------------------------------203 §
Muut asiat
204 §
Ilmoitusasiat

Muita asioita ei ollut.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 20.11.2014
päättänyt mm. seuraavista asioista:
- kutsunut Paimion rovastikunnan vt. lääninrovastiksi LänsiTurunmaan seurakunnan kirkkoherran Juho Kopperoisen 1.1.2015
lukien siihen asti, kunnes virka täytetään vakinaisesti.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 24.11.2014
päättänyt mm. seuraavista asioista:
- vahvistanut Pensalon rantatonttien numeroiden 3, 5, 9, 10, 14, 15, 19,
21, 22, 23 ja 24 vuokrasopimuksen.
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Jäsen Jorma Peltonen kertoi Halikon kirkon katon korjauksen tämän
hetkisestä tilanteesta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

205 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 11.12.2014

Hannu Pölönen

Karoliina Mäkinen
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Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.12.2014–31.12.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
12.12.2014–31.12.2014.
Salossa 2.1.2015
Marjut Eriksson

