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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 9/2014

Kirkkoneuvosto

Aika:

Tiistaina 28.10.2014 klo 18.00–19.20

Paikka:

keskisali, 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

Johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma oli kutsuttu kokoukseen esittelemään Salon
kirkon urkuhanketta. Hän poistui ennen pykälän 156 käsittelyä.
152 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
153 §
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.

154 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Peltonen Jorma ja
Siltanen Anna Kaisa.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 30.10.2014 klo 15.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 31.10.2014 – 18.11.2014 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Peltonen Jorma ja
Uusitalo Päivi.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 30.10.2014 klo 15.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 31.10.2014 – 18.11.2014 klo 9–15.

155 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan muutoksella, että pykälä 161 käsitellään
ensimmäisenä ja pykälänumerointi muuttuu yhdellä eteenpäin.

156 §
Salon kirkon urkuhankinta
LIITE 3, Museoviraston lausunto Salon kirkon uruista
LIITE 4, Johtavan kanttorin selvitys
Museovirasto on antanut lausuntonsa uusien urkujen sijoittamisesta
Salon kirkkoon. Johtava kanttori on neuvotellut käytettyjen urkujen
hankinnasta Tukholman lähellä olevasta Bromman kirkosta. Tarkempi
selvitys oheisessa liitteessä.
Taloussuunnitelmassa urkujen hankintaan on varauduttu vuoden 2015
aikana. Vuoden 2015 lopullisen talousarvion hyväksyy kirkkovaltuusto
joulukuun kokouksessaan.
Koska kyseessä on kirkkolain tarkoittama olennainen muutos, tarvitsee
hanke myös Kirkkohallituksen hyväksynnän.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Salon kirkkoon
hankitaan Bromman kirkon vanhat urut ja kirkkosaliin tehdään
tarvittavat muutokset esitettyjen suunnitelmien mukaan.
----------------------------------Johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma esitteli kirkkoneuvostolle
urkuhankkeen ja poistui ennen asian käsittelyä.
----------------------------------Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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157 §
Perheneuvojan viran julistaminen avoimeksi
Kirkkovaltuusto lakkautti kokouksessaan 14.10.2014 perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan viran ja perusti uuden perheneuvojan
viran.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää julistaa Salon seurakunnan perheneuvojan viran
haettavaksi ja valitsee viran haastattelutyöryhmän.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Viran haastattelutyöryhmään valittiin
Juha Laurila, Iiris Määttänen, Ulla Ristolainen ja Timo Hukka.

158 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävien johtosääntö
LIITE 1, Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävien johtosääntö
Kirkkovaltuuston lakkautettua kirkkoneuvoston esityksestä perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan viran on perheasiain neuvottelukeskuksen
johtajan tehtäviä hoitavalle viranhaltijalle määriteltävä johtosääntö.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan tehtävien johtosäännön.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

159 §
Täyttämättä olevien virkojen lakkauttaminen
Kirkon palvelukeskukseen siirryttäessä on tarpeellista tarkastella, mitkä
täyttämättä olevat virat voidaan lakkauttaa. Muun muassa viranhaltijan
jäätyä eläkkeelle ei virkaa aina ole lakkautettu sen jäädessä täyttämättä
vaan virka on jäänyt voimaan.
Toimistosihteerin virkoja on tällä hetkellä viisi täyttämättä. Nämä ovat
vapautuneet vuosien 2012–2014 aikana, kun viranhaltijoista neljä on
jäänyt eläkkeelle ja yksi irtisanoutunut. Näitä virkoja ei ole tarkoitus
täyttää, joten ne voidaan lakkauttaa.
Lisäksi 1.12.2014 alkaen jää yhden kappalaisen virka täyttämättä
viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.
Virkojen lakkauttamisista päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
- viisi (5) toimistosihteerin virkaa lakkautetaan
- yksi kappalaisen virka (XIV) lakkautetaan
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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160 §
Lapsityönohjaajan viran muuttaminen kansainvälisyyskasvattajan viraksi ja kansainvälisyyskasvattajan viran johtosääntö
LIITE 2, Kansainvälisyyskasvattajan viran johtosääntö
Lapsityönohjaaja Tuire Kallio on siirtynyt hoitamaan
kansainvälisyyskasvattajan tehtävää, mutta virkaa ei ole muutettu
vastaavasti.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
- yksi lapsityönohjaajan viroista muutetaan kansainvälisyyskasvattajan
viraksi
- Tuire Kallio siirretään lakkautetusta lapsityönohjaajan virasta
kansainvälisyyskasvattajan virkaan
- kansainvälisyyskasvattajan viran johtosääntö hyväksytään oheisen
liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

161 §
Kiskon pappilan myynti
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 13.8.2014
Kirkkoneuvosto on 23.1.2013 § 6:n kohdalla käsitellyt kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan esittämää kiinteistöselvitystä kiinteistöistä, joista voidaan luopua.
Kirkkoneuvoston päätös mm. Kiskon Pappilan osalta on: myyntiin vuokralaisen
vaihtuessa. Kiskon Pappilan asukkaat Olli ja Marja-Leena Ruskeepää ovat 24.7.2014
ilmoittaneet asunnon irtisanomisesta siten, että asunto on tyhjä elokuun 31. päivänä
2014.
Isännöitsijän esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
esitettäväksi kirkkovaltuustolle, että Salon kaupungin Kiskon Pappilan kylässä
Pappila RN:o 1:0 (734-753-1-0) –nimisestä tilasta laitetaan myyntiin Pappilan
päärakennuksen käsittävä määräala noin 7000 m2:n suuruisella, kaavan mukaisella
tontilla. Kirkkoneuvosto ja –valtuusto tekevät myynnistä periaatepäätöksen ennen
varsinaisiin myyntitoimiin ryhtymistä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Alueneuvostolle tulee varata mahdollisuus
oman lausuntonsa antoon kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto 23.9.2014 § 146
Kiskon pappilan tyhjentyessä vuokralaisista on aiheellista pohtia rakennuksen käyttöä.
Kirkkoneuvosto on aikaisemmin linjannut, että vuokrasuhteen päättyessä rakennus
laitetaan myyntiin.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kiskon pappila
myydään.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että Kiskon
pappilan myynti aloitetaan.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy periaatepäätöksen, että Kiskon
pappilan myynti aloitetaan.
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Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti periaatepäätöksen, että kirkkoneuvosto
aloittaa Kiskon pappilan myynnin valmistelun.

Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti kirkkoneuvosto aloittaa Kiskon
pappilan myynnin siten, että kiinteistöstä saadaan paras mahdollinen
hinta.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää pyytää 3-4:ltä, valtakunnallisesti arvokiinteistöjä
välittävältä kiinteistönvälittäjältä hinta-arviot ja välitystarjoukset. Muut
myynnin ehdot kirkkoneuvosto määrittelee arviot ja tarjoukset saatuaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

162 §
Salon seurakunnan ja seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitukset rahoitusarvopapereihin
30.9.2014.
LIITE 5, Varainhoitajien raportit
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen varainhoitajien raportit.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

163 §
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

164 §
Ilmoitusasiat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 17.9.2014
päättänyt myöntää pastori Anna Knuutilalle virkavapautta ajalle
8.11.2014–22.9.2015.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 8.10.2014
päättänyt keskeyttää pastori Suvi Kiukaan 100 %:n virkavapauden ja
myöntänyt hänelle osittaista (48 %) virkavapautta ajalle 1.10.–
31.12.2014.
Kirkkohallitus on täysistunnossaan 16.9.2014 päättänyt olla
käsittelemättä Halikon kirkon katon korjaussuunnitelmia. Päätös
perustuu Museoviraston lausuntoon, jonka mukaan kyseessä ei ole
kirkkolain tarkoittama olennainen muutos.
Tyrynsaaren kaupan ehtona oli rakennusluvan saanti. Ely-keskus ei ole
lupaa myöntänyt, joten tehty kauppa on purettu 21.10.2014.
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Hannu Pölönen kertoi nuorisotyön johtokunnan kokouksen
käsittelemistä asioista
- Antti Ruska kertoi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
kokouksen käsittelemistä asioista
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-

Jorma Peltonen kertoi Kiikalan uurnahautausmaan valmistumisesta

165 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.
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 30.10.2014

Jorma Peltonen

Päivi Uusitalo

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21.10.2014–18.11.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
31.10.2014–18.11.2014.
Salossa 19.11.2014
Marjut Eriksson

