Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 4/2014

Kirkkoneuvosto

Aika:

Tiistaina 15.4.2014 klo 18.00–19.25

Paikka:

Neuvotteluhuone, Rummunlyöjänkatu 5, 24100 Salo
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X
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X
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X
Viitaniemi Annikka
X
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X
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Läsnä

Antti Ruska saapui klo 18.09, § 60 käsittelyn aikana.
56 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
57 §
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.

58 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Ari-Pekka Luoma
ja Karoliina Mäkinen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 17.4.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.4.2014 – 9.5.2014 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ari-Pekka Luoma ja
Matti Nieminen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 17.4.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 22.4.2014 – 9.5.2014 klo 9–15.

59 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa
käsitellään Salo 2014 – Regional Session of EYP Finlandin anomus
tilavuokrasta vapautumisesta, kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
kesälomat ja lomarahavapaat ja annetaan tiedoksi papiston lomat.
Muissa asioissa on puheenvuoro myös Simo Vesalla.

60 §
Rippikoulusuunnitelma 2014–2016
Kirkkoneuvoston 21.4.2010 hyväksymän rippikoulun ohjesäännön 2
§:ssä sanotaan, että
Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen vahvistamaa
suunnitelmaa.
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen
runkosuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman.
Rippikoulun kokonaissuunnittelua ja järjestelyä varten nimetään
seurakunnassa viranhaltija, joka on pappi tai lehtori.
Pastori Anna Knuutila, joka on määrätty Salon seurakunnan
rippikoulutyöstä vastaavaksi papiksi, on valmistellut Salon seurakunnan
rippikoulusuunnitelman vuosille 2014–2016. Liite 1.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen rippikoulun kolmivuotisen
runkosuunnitelman vuosille 2014–2016.
-------------------------Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Antti Ruska saapui kokoukseen klo
18.09.
--------------------------Kirkkoherra tiedotti yhteistyöstä Suomalaisen kirkollisen työn keskus
ry:n kanssa. Yhteistyösopimus sisältää vuosille 2015 ja 2016 suunnitellut
suomalais-saksalaisrippikoulut, jotka pidetään Naarilan leirikeskuksessa.
--------------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Salon seurakunnan rippikoulun
kolmivuotisen runkosuunnitelman vuosille 2014–2016.

61 §
As Oy Tahkontornin osakkeiden myynnistä saatujen varojen kohdentaminen Perttelin alueen
vanhus-/diakoniatyöhön
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.8.2013 päättänyt As Oy
Tahkotornin osakkeiden myynnistä. Asunto-osakkeen on Tyyne
Lehtinen lahjoittanut 6.9.2000 Perttelin seurakunnalle. Lahjakirjassa on
maininta, että lahjan kohteen tuotto tulee käyttää seurakunnan vanhus/diakoniatyöhön.
Diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan 27.2.2014 käsitellyt Perttelin
alueneuvoston vaatimusta osakkeen myyntituoton kohdentamisesta
Perttelin alueen vanhus-/diakoniatyöhön.
Diakoniatyön johtokunta esittää, että asunto-osakkeen myyntihinta,
53.601 euroa, rahastoidaan ja varat käytetään Perttelin alueella tehtävään
työhön.
Tilintarkastajan lausunnon mukaan ei ole tarpeellista rahastoida
tämänsuuruisia summia, vaan käyttö voitaisiin ohjata seurakunnan
taseen siirtovelkojen kautta. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä myyntivoitto
30.739,87 on tuloutettu satunnaisena tuottona kirkkohallituksen ohjeiden
mukaisesti. Talousarviossa on maininta siitä, että keräys- ja
lahjoitusvarat voidaan talousarvion sitovuuden estämättä käyttää
menoihin kirjausvuotta seuraavan kahden tilivuoden aikana.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että As Oy Tahkontornin osakkeiden myynnistä
saadut varat 53.601 euroa voidaan käyttää Perttelin alueen vanhus- ja
diakoniatyöhön Perttelin alueneuvoston päätöksellä vuosina 2014 ja
2015.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että yksilöity suunnitelma
varojen käytöstä tulee hyväksyttää kirkkoneuvostossa. Tarvittaessa
varojen käyttö voidaan suunnitella jatkumaan myös vuodelle 2016.

62 §
Organisaation uudistamista valmistelevan työryhmän pohjaesitys
Kirkkoneuvosto asetti vuoden 2013 lopulla työryhmän valmistelemaan
organisaation uudistamista, lähinnä pohtimaan aluetyön johtokunnan
tehtäviä ja asemaa. Kirkkoneuvostossa käytävän keskustelun pohjalta
työryhmä valmistelee seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen
uudistetut ohjesäännöt esitettäväksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi.
Työryhmän muistio on liitteenä 2.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvostossa käytävän keskustelun pohjalta työryhmä valmistelee
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen uudistetut ohjesäännöt
esitettäväksi kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi työryhmän muistion valmistelun pohjaksi
muutoksella, että ”Alueyhteistyön neuvottelukunta” muutetaan
kuuluvaksi ”Aluetyön neuvottelukunta”.

63 §
Rahastohoitojen lopettaminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2.4.2014 § 21
Muurlan hautausmailla on11 hautaa, joilla suntio on tehnyt eritasoisia
hoitotoimenpiteitä kesäisin perustuen vanhoihin rahastotalletuksiin.
Esityslistan liitteenä no 2 on hautaustoimen päällikön tekemä luettelo näistä haudoista
ja rahastoon sijoitetusta alkupääomasta (mk) muine tietoineen. Rahastot ovat
muodostuneet hautaustoimen päällikön näkemyksen mukaan 1950 luvulta lähtien 1970
luvun alkuun saakka. Rahaston pääoma kaikkien näiden hautojen osalta on loppuun
käytetty.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta toteaa, että rahastohoitojen pääomat ovat
loppuneet ja varat ovat kokonaisuudessaan käytetty hautojen hoitoihin. Kaikkinaiset
hoitotoimenpiteet näillä haudoilla lopetetaan hoitokauden alkaessa keväällä 2014.
Päätöksestä tiedotetaan haudalle laitettavalla ilmoituksella ja mikäli mahdollista
henkilökohtaisella kirjeellä hautaoikeuden haltijalle/asiakkaalle.
Päätös lähetetään kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 3 mukaisen luettelon haudoista, joiden
rahastopääoma on loppunut. Hautojen hoito lopetetaan ja päätöksestä
tiedotetaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksen
mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

64 §
Noin 3,8 ha:n määräalan myynti Kalkkimäki nimisestä tilasta (734-674-5-14)
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 29.5.2013
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.10.2013
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5.2.2014
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2.4.2014 § 22
Kalkkimäki –tilan metsän myynnistä on julkaistu myynti-ilmoitus Salon Seudun
Sanomissa su 2.3.2014, missä tarjoukset on pyydetty seurakunnan kiinteistötoimistoon
14.3.2014 klo 16.00 mennessä.
Tiedusteluja ilmoituksen johdosta tuli yli 30. Asiakirjoja lähetettiin postin /sähköpostin välityksellä 20.
Ilkka ja Sanna Kyöstilä ilmoitettiin, että myynti-ilmoitus on julkaistu mainitussa
lehdessä ja että heidän tarjouksensa huomioidaan.
Tarjouksia jätettiin kolme ja neljäntenä on Kyöstilöiden tarjous.
Määräaikaan mennessä korkeimman tarjouksen tekivät Jaakko ja Anna-Maija Korsimo,
8.150 €. Liite nro 3 tarjouksista.
Isännöitsijän esitys
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että Salon seurakunta myy Jaakko ja Anna-Maija
Korsimolle Kalkkimäki RN:o 5:14 –tilasta noin 3,8 ha:n suuruisen määräalan 8.150 €:n
kauppahinnalla tarjouksen, kauppakirjan, kartan ja metsäarvion perusteella lisämaaksi
ostajien omistamaan tilaan; Rauhala 734-674-11-6.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy n. 3,8 ha:n määräalan myymisen Kalkkimäki
nimisestä tilasta (734-674-5-14) Jaakko ja Anna-Maija Korsimolle 8.150
euron hintaan liitteenä 4 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kiinteistökauppa annetaan Salon seurakunnan kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

65 §
Leirikeskusten ja niihin verrattavien ranta-alueiden käyttö
Kirkkoneuvosto 26.2.2014 § 32
Muurlan Rantamajan vuokraus Suomi-Saksa-yhdistykselle 12.6.2014
Suomi-Saksa yhdistyksen (Hansa) yhteyshenkilö Marja Brockmann on tiedustellut
mahdollisuutta vuokrata Muurlan Rantamaja yhdistyksen vuosikokousta varten
torstaina 12.6.2014.
Muurlan Rantamaja ei ole ollut käytössä leirikeskustyöryhmän selvitystä odotellessa.
Kirkkoneuvosto on pyytänyt kokouksessaan 29.1.2014 leirikeskustyöryhmän raportin
perusteella kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalta selvitystä seurakunnan kaikkien
ns. leirikeskusten käytöstä.
Muurlan Rantamaja on kirkkoneuvoston päätöksellä vuokrattu talvikaudeksi
avantouimareille, jotka ovat kokonaan itse hoitaneet kaikki varaukseen liittyvät toimet.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää pitää Muurlan Rantamajan
käyttökatkoksen voimassa, kunnes kiinteistön jatkokäytöstä on tehty päätös kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan selvityksen perusteella.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee
kirkkoneuvoston 15.4.2014 kokoukseen mennessä esityksensä leirikeskusten, tai
ainakin Muurlan Rantamajan, käytöstä.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5.2.2014 § 13
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.1.2014 8 § Seurakunnan leirikeskusten
kartoitus ja kehittäminen päättänyt lähettää asian kiinteistö- ja hautaustoimen johto
kunnalle. Johtokunnan tulee vielä jatkovalmistella asiaa kirkkoneuvostolle.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2.4.2014 § 24
Leirikeskusten toimitilojen riittävyyttä, kehittämistä ja profilointia on selvitetty
vuonna 2012 laaditussa ”Kiinteistöselvitystä kiinteistöistä ja vuokratiloista, joista
voidaan luopua” sekä Leirikeskustyöryhmän kokouksessa 12.11.2013 hyväksymässä
loppuraportissa. Lisäksi leirikeskustyöryhmässä on käsitelty leirikeskusten profilointia
power point -esityksessä 8.1.2014.
Kirkkoneuvosto on pyytänyt 29.1.2014 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa
esittämään kirkkoneuvoston pohdittavaksi toivomuksin selkeistä toimenpideehdotuksista.
Isännöitsijän esitys:
Kiinteistötoimen asioiden virkamiesesittelijänä teen edellä todettujen selvitysten
pohjalta seuraavat esitykset kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle esitettäväksi
edelleen kirkkoneuvostolle:

1) Muurlan Rantamaja laitetaan myyntiin kevään 2014 aikana.
Rantamajan nykyiset toiminnot siirretään Juvankosken kesäkodilla tai Naarilan leirikeskuksessa tapahtuviksi.
2) Merisalon leirikeskus laitetaan myyntiin kolmen - viiden vuoden aikana markkinatilannetta seuraten.
3) Rantamajan ja Merisalon myyntituotto käytetään muiden leirikeskusten kehittämiseen.
4) Naarilan leirikeskus liitetään alueella kehitteillä olevaan jätevesiosuuskunnan
viemäriin sekä käyttövesijohtoon. Naarilassa otetaan käyttöön valokuitulaajakaistayhteys.
5) Naarilan saunan uimarannan laitureita kehitetään siten, että liikuntavammaisten on
helpompi päästä järveen uimaan.
6) Kesä-Angelan rantasaunalla tehdään tarpeelliset julkisivujen, portaiden, kaiteiden
ja inva-ramppien kunnostukset.
7) Lammenjärven leirikeskukselle rakennetaan talvikäyttöön soveltuvaa majoitustilaa
30-40 hengelle nykyisen päärakennuksen läheisyyteen.
Lammenjärven jätevesihuoltoa varten siirretään Naarilan leirikeskuksesta vapautuva
jätevedenpuhdistamo.
8) Juvakosken rantasaunaa laajennetaan ja rakennetaan harmaavesille imeytyskenttä.
9) Hakastupaa kehitetään siten, että se pystyy yhdessä muiden leirikeskusten kanssa
ottamaan partio- ja nuorisotyön leiritoimintaa siinä vaiheessa, kun Merisalon leirikeskuksesta luovutaan. Hakastuvan kehittämiseen ei sisälly majoitustilojen
rakentaminen.
------Merja Leppävirta esitti, että Muurlan Rantamajaa ei myydä.
Käydyn keskustelun aikana nousi vahvasti esille Muurlan Rantamajan vuokraus 3 -5
vuodeksi Muurlan kotiseutuyhdistykselle ja/tai muille muurlalaisille/ salolaisille
yhdistyksille. Mikäli tämä ei onnistuisi, voisi ajatella käytettäväksi Särkisalon tonttien
tapaista vuokrausmallia.
Koska isännöitsijän kohdassa 1) tekemästä esityksestä oli tehty poikkeava Kalle
Muurin ja Heikki Rämön kannattama esitys, puheenjohtaja äänestytti kohdan 1)
esityksestä. Isännöitsijän esitystä ei kannattanut kukaan jäsenistä ja kaikki 10
johtokunnan jäsentä kannattivat Muurlan Rantamajan vuokrausta.
Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle Muurlan
Rantamajan vuokrausta. Muiden kohtien toteutukset siirtyvät, ellei niiden rahoitus
järjesty.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan esityksen ja valtuuttaa kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan valmistelemaan Muurlan Rantamajan pitkäaikaista
vuokrausta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan esityksen ja päätti hyväksyä johtokunnan esityksen
Muurlan Rantamajan pitkäaikaisvuokrauksesta. Vuokrasopimus voidaan
tehdä enintään vuoden 2016 alkuun, jolloin haja-asutusalueiden
jätehuoltomääräykset astuvat voimaan. Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta valmistelee vuokrasopimuksen, jonka kirkkoneuvoston tulee
hyväksyä.

66 §
Henkilöstöasia (Siivoojan työsuhteen vakinaistaminen)

67 §
Salon Mineraali Oy:n ja Salon seurakunnan välinen sopimus käyttöoikeuden korvauksista koskien
Kiskon Hyypiämäen laajennettavaa kaivosaluetta.
Salon Mineraali Oy:lla on kalkkikivikaivos Kiskon Hyypiämäessä.
Yhtiö on hakemassa kaivosalueen laajennusta TUKESilta (40,4 ha).
Tästä 1,2 ha sijoittuu Salon seurakunnan Pappila-nimiseen tilaan.
Liitteenä 5 on yhtiön lähettämä kirje ja sopimusluonnos.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Salon Mineraali Oy:n esittämän
sopimusluonnoksen koskien kalkkikivikaivoksen laajennushanketta siltä
osin kuin se sijoittuu Salon seurakunnan omistamalle Pappila-nimiselle
tilalle Kiskossa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

68 §
Muut asiat

Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat 2014 ja
lomarahavapaat
Lista kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomista ja
lomarahavapaista jaettiin kokouksessa.

Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
kesälomat liitteen 6 mukaan.
Kirkkoherralle ja talousjohtajalle annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa
seurakunnan työntekijöiden loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin
toiminnan kannalta osoittautuu tarpeelliseksi.
Lomarahoja on esitetty vaihdettavaksi vapaaksi yhteensä 165 päivää (20
henkilöä). Keskimääräinen lomarahavapaa on 8,25 päivää. Lomarahan
vaihdon kustannusvaikutus palkoissa sivukuluineen on n. 30.000 euroa.
Lomarahavapaan pitämisen ajankohdan hyväksyy kunkin esimies
noudattaen kirkkoneuvoston 11.12.2013 hyväksymiä periaatteita.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
-------------------------------------

Kirkkoneuvoston jäsen Päivi Uusitalo ilmoitti esteellisyydestään
seuraavan asian kohdalla, joten kirkkoneuvosto jääväsi hänet. Päivi
Uusitalo poistui kokouksesta klo 19.03.
Salo 2014 – Regional Session of EYP Finlandin anomus tilavuokrasta
vapautumisesta
Salo 2014 – Regional Session of EYP Finland on varannut Salon
seurakuntatalosta keskisalin, pikkusalin ja yläkeittiön ajalle 6.–7.11.2014
koulutustarkoituksiin. Järjestö anoo alennusta tai vapautusta
tilavuokrasta, liite 7.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Salo 2014 – Regional Session of EYP
Finlandin anomuksen ja antaa varatut tilat maksutta järjestön käyttöön.
Sisäisesti tilavuokra kirjataan nuorisotyö/oppilaitostyön tehtäväalueelta.
---------------------------------Päivi Uusitalo palasi kokoustilaan klo 19.05.
--------------------------------Simo Vesan tiedustelu Uskelan kirkkohautausmaan aidasta ja Halikon
kirkon katon korjausprojektin tilanteesta
Talousjohtaja antoi katsauksen Halikon kirkon katon korjausprojektin
tilanteesta ja lupasi tarkistaa Uskelan kirkkohautausmaan kiviaidan
kunnon.

69 §
Ilmoitusasiat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 19.3.2014
- antanut viranhoitomääräyksen pastori Jussi Houtulle Salon
seurakunnan vs. seurakuntapastorin (Marianna Saartio-Itkonen)
virkaan ajalle 1.6.–31.12.2014
- myöntänyt pastori Marianna Saartio-Itkoselle virkavapautta ajalle
1.4.–31.12.2014 ja antanut suostumuksensa hänen määräämisestään
Helsingin tuomiokapitulin alaisen Hämeenkylän seurakunnan vs.
seurakuntapastorin virkaan samalle ajalle.
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

70 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.
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 17.4.2014

Ari-Pekka Luoma

Matti Nieminen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 8.4.2014–9.5.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
22.4.2014–9.5.2014.
Salossa 12.5.2014

Marjut Eriksson

