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17 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
18 §
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.

19 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Anna Kaisa
Siltanen ja Päivi Uusitalo.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 28.2.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.3.2014 – 19.3.2014 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Päivi Uusitalo ja Pekka
Gustafsson.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 28.2.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 3.3.2014 – 19.3.2014 klo 9–15.

20 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa
käsitellään 3.3.2014 aloittavan vs. seurakuntapastori Tiinakaisa
Honkasalon vuosisidonnaisen lisän anomus.

21 §
Henkilöstöasia
(osa-aikaisen virkavapauden muutos)
22 §
Henkilöstöasia
(lausunto tuomiokapitulille seurakuntapastorin virkavapausanomuksesta)

23 §
Lapsiasiain valtuutetun nimeäminen seurakuntaan
Nuorisotyön johtokunta 5.2.2014 7 §
”Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja
päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita.
Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä
löytämään parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja
nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Se toimii myös suunnittelun
ja päätöksenteon apuvälineenä.
Lavaan liittyvän ohjeistusluonnoksen tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan
lapsivaikutusten arvioinnin avulla huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä
toiminnan suunnittelussa että hallinnollisissa päätöksissä.
Lapsivaikutusten arviointia tehdään jo monessa seurakunnassa. Se on parhaimmillaan
osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin sekä työntekijöille
että luottamushenkilöille. Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen ns.
lapsiasiahenkilö, jonka tehtävänä on arvioida toiminnan ja hallinnon tasolla tehtävien
päätösten vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Näin hän toimii työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden apuna ja tukena. Lava-ohjeistus antaa tukea kaikille
päätöksentekijöille.”

Keskusteltiin aiheesta valita Salon seurakuntaan lapsiasiain valtuutettu. Ideaa pidettiin
hyvänä. Asiasta kiinnostunut henkilökin oli jo tiedossa.
Päätös: Johtokunta esittää neuvostolle, että Anna Kaisa Siltanen valitaan Salon
seurakunnan lapsiasiahenkilöksi 2014 vaalikauden loppuun. Jatkossa lapsiasiahenkilö
valittaisiin yhdeksi vaalikaudeksi kerrallaan lapsityön- ja nuorisotyön johtokuntien
toimesta.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita seurakunnan lapsiasiahenkilöksi Anna
Kaisa Siltasen vuoden 2014 loppuun.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

24 §
Diakoniatyön virkajärjestelyt pastori Kirsi Rantalan irtisanoutumisen johdosta
Diakoniatyön johtavan viranhaltijan Kirsi Rantalan sijaiseksi on ajalle
1.10.2013–31.3.2014 valittu Taina Lindholm. Kirsi Rantalan irtisanouduttua pitää diakonian johtavan viranhaltijan viranhoidon jatko määritellä ottaen huomioon diakonian viranhaltijan johtosääntö sekä kirkkoneuvoston henkilöstösäästöohjeistukset.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää toistaiseksi olla julistamatta virkaa avoimeksi ja
jatkaa Taina Lindholmin sijaisuutta 31.8.2014 asti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

25 §
Vuoden 2014 rippikoulusuunnitelma
Seurakunnassa hyväksytyn rippikoulun ohjesäännön 2 §:n mukaan
kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen
runkosuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman. Kokonaissuunnittelua ja järjestelyjä varten seurakunnassa nimetään viranhaltija,
joka on pappi tai lehtori.
Salon seurakunnassa rippikoulutyön johtavaksi viranhaltijaksi on
nimetty pastori Anna Knuutila.
Vuoden 2014 rippikoulusuunnitelma on liitteenä 1.
Rippikoulun kolmivuotinen runkosuunnitelma on valmisteilla ja tuodaan
kirkkoneuvoston huhtikuun kokoukseen.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen rippikoulusuunnitelman
vuodelle 2014.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

26 §
Anomus evankelisten kesäjuhlien järjestämiseksi Salossa v. 2015

Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry anoo, että evankeliset kesäjuhlat
voitaisiin järjestää Salon seurakunnassa vuonna 2015. Liite 2.
Kesäjuhlien järjestelyjä ja kuluja varten yhdistys pyytää varaamaan
6.000 euron määrärahan seurakunnan vuoden 2015 talousarvioon.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Evankelisen lähetysyhdistyksen –
ELY ry:n anomuksen kesäjuhlien järjestämisestä Salon seurakunnassa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

27 §
Diakoniatyön johtokunnan esitys Koskisen diakoniarahaston käyttösuunnitelmaksi
Diakoniatyön johtokunta 21.5.2013 13§
Kirkkoneuvosto 12.6.2013 § 86
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 100
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.12.2012 vastaanottanut Kaarlo Kalevi Koskisen
testamentin ja käsitellyt siihen liittyvän testamenttirahaston perustamista seuraavasti:
70 §
Kaarlo Kalevi Koskisen testamentin vastaanottaminen ja testamenttirahastojen
perustaminen
Kaarlo Kalevi Koskinen on testamentannut seurakunnalle koko omaisuutensa ja
määrännyt varat rahastoitavaksi seuraaviin tarkoituksiin. Puolet koko omaisuudesta on
rahastoitava Salon seurakunnan lähetystyöhön ja puolet seurakunnan Halikon alueen
diakoniatyöhön.
Koska testamentissa on määrätty varojen käyttötarkoitus, on seurakunnan arvioitava
käyttötarkoituksen toteuttamismahdollisuudet ja päätettävä testamentin vastaanottamisesta. Tiettyä tarkoitusta varten annetusta testamentista on perustettava
erityiskatteinen rahasto, jolle kirkkovaltuusto hyväksyy säännöt.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.12.2012 päättänyt vastaanottaa Koskisen
testamentin ja käsitellyt testamentin määräysten mukaisesti laaditut rahastosäännöt.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto perustaa testamentin varoille rahastot
käyttötarkoituksen mukaan ja hyväksyy liitteiden 2 ja 3 mukaiset rahastosäännöt.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Koskisen diakoniarahaston säännöt (liite 2)
Diakoniatyön ottaa kiitollisena vastaan testamentin ja näkee, että sen avulla on
mahdollisuus vastata diakonisen vanhustyön haasteisiin, joita on mm. ikääntyneiden
huono-osaisuudesta johtuva eristäytyneisyys ja yksinäisyys. Yhä enemmän tarvitaan
toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää eristäytyneisyyttä sekä edistää osallisuutta omaan
elämään, yhteisöihin ja palveluihin.
Rahasto mahdollistaa määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaamisen Halikon
alueelle. Työntekijän tehtävänä olisi etsiä ja kehittää uusia keinoja syystä tai toisesta
eristäytyneiden vanhusten löytämiseksi sekä tarjota vanhuksille yksilöllisiä ja
ryhmämuotoisia voimaannuttavia osallisuuden kokemuksia heille tutuissa arkisissa
toimintaympäristöissä. Käytännössä etsivän ja yksilötyön kautta rakennetaan
vertaistukea, osallisuuden mahdollisuuksia ja madalletaan kynnystä palveluihin. Hanke
toimisi eräänlaisena pilottihankkeena, jonka hyväksi ja toimivaksi osoittautuneet
työtavat voidaan ottaa myöhemmin käyttöön koko Salon seurakunnan alueella.

Rahastosta tulee voida myöntää myös avustuksia vähävaraisille vanhuksille rahaston
käyttötarkoituksen mukaisesti.
Joht. viranhaltijan esitys:
Koskisen diakoniarahaston varoin käynnistetään Salon seurakunnan Halikon alueella
etsivän vanhustyön hanke, johon palkataan määräaikainen diakoniatyöntekijä ajalle
1.9.2013–31.12.2017. Hankkeen tavoitteena on etsiä ja kehittää uusia keinoja syystä tai
toisesta eristäytyneiden vanhusten löytämiseksi sekä tarjota vanhuksille yksilöllisiä ja
ryhmämuotoisia voimaannuttavia osallisuuden kokemuksia heille tutuissa arkisissa
toimintaympäristöissä.
Etsivän vanhustyön hankkeen taloussuunnitelma:

palkkakulut
toimintamääräraha

2013
21 000

2014
46 000

2015
47 000

2016
48 000

2017
49 000

10 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Koskisen diakoniarahastosta myönnettävien avustusten käyttösuunnitelma:
Koskisen diakoniarahastosta voidaan myöntää avustuksia entisen Halikon seurakunnan
alueella asuville tai sieltä kotoisin oleville, mutta kuitenkin nykyisellä Salon seurakunnan alueella asuville vanhuksille.
Avustuksia myönnetään vain sellaisiin tarpeisiin ja kustannuksiin, joihin ei ole saatavissa yhteiskunnan tukea ja joita ei ole saatu tai saada katettua muualta. Avustusta ei
myönnetä toistuvasti samaan kohteeseen.
Avustuksen myöntämisestä päättää diakoniatyön avustustiimi diakoniatyöntekijöiden
tekemän valmistelun ja avustushakemuksen pohjalta. Avustus voi olla suuruudeltaan
enintään 3000 euroa. Avustuspäätöksen yhteydessä tulee mainita, että avustus
myönnetään Koskisen diakoniarahastosta. Muilta osin kirjaamisen suhteen noudatetaan
diakoniatyön avustusperiaatteita.
Varojen käyttöä seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa tehdään tarkennuksia ja
korjauksia käyttösuunnitelmaan.
Diakoniatyön johtokunta hyväksyy Koskisen diakoniarahaston käyttösuunnitelman ja
avustusten myöntöperusteet sekä esittää ne kirkkoneuvostolle.
Päätös: Diakoniatyön johtokunta hyväksyi Koskisen diakoniarahaston käyttösuunnitelman, johon sisältyy etsivän vanhustyön hankkeen käynnistäminen sekä
määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaaminen Halikon alueelle ja avustusten
myöntöperusteet sekä esittää ne kirkkoneuvostolle.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää pyytää lisäselvityksiä diakoniatyön
henkilöstöresurssien tämän hetken jakautumisesta.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti pyytää kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen mennessä tarkemman projektisuunnitelman etsivän vanhustyön hankkeen käynnistämisestä
ja määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaamisesta sekä projektin
jatkotoimenpiteistä.
Pyydetty lisäselvitys on liitteenä 5.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esitetyn Koskisen diakoniarahaston käyttösuunnitelman, johon sisältyy etsivän vanhustyön hankkeen käynnistäminen ja määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaaminen Halikon alueelle sekä
avustusten myöntöperusteet. Hankkeen aloittamisen ajankohdasta päätetään
myöhemmin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston kokouksessaan 21.8.2013 käsittelemä lisäselvitys on
liitteenä 3.
Rahastosäännön mukaan kirkkoneuvosto esittää diakoniatyön
johtokunnan esityksestä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi rahaston
toimintasuunnitelman.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää Koskisen diakoniarahaston toimintasuunnitelman
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja esittää hankkeen aloitusta 1.9.2014
alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

28 §
Vuoden 2014 seurakuntavaalien valmistelu kirkkovaltuustossa tehtäviä päätöksiä varten
Tulevia vaaleja varten kirkkovaltuuston tulee päättää seuraavista
asioista:
- päättää äänestysaluejaosta (KVJ 2, §1:2)
- valita vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä
puheenjohtaja: lautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään 4 jäsentä ja
varajäsentä (KL 8, §6:1; KVJ 2, §1, KL 8 § 6)
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa että
1) kirkkovaltuusto päättää, että tulevissa seurakuntavaaleissa Salon
seurakunta on yhtenä äänestysalueena.
2) kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan 10 jäsentä sekä
varajäsenet. Kirkkoherra kuuluu virkansa puolesta vaalilautakuntaan,
joten jäseniä on yhteensä 11. Vaalilautakunnan jäsenten ja
varajäsenten valinnassa noudatetaan tasa-arvosäännöksiä.
3) kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

29 §
Vaaliluettelon tarkastajien valitseminen ja sanomalehden valitseminen vaaleihin liittyvien
kuulutusten, ilmoitusten ja ehdokaslistojen yhdistelmän julkaisemista varten
Tulevia vaaleja varten kirkkoneuvoston tulee päättää seuraavista
asioista:
- valitsee keskuudestaan 2 vaaliluettelon tarkastajaa (KVJ 2, § 17:1)
- päättää, missä lehdessä vaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja
ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa.
Kirkkoneuvosto päättää, että vaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset
ja ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan Salon Seudun Sanomissa.

Päätös:

Vaaliluettelon tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Juha Laurila ja Päivi Uusitalo.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että vaaleihin liittyvät kuulutukset,
ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Salon Seudun
Sanomissa.

30 §
Vaalilautakunnan sekä muiden vaaleihin liittyvien toimitsijoiden palkkioista päättäminen
Talousjohtaja on vuoden 2014 talousarvioon varattujen määrärahojen
perusteella tehnyt alla olevan ehdotuksen. Se vastaa aiemmin pidettyjen
vaalien yhteydessä päätettyjä palkkioperusteita.
Talousjohtajan esitys:

Vaalilautakunnan kokouksista maksetaan talousarvion mukaisesti sama
palkkio kuin esim. kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksista eli
45 euroa/kokous. Ennakkoäänestys- ja äänestyspäiviltä maksetaan 10
euroa/tunti. Ääntenlaskennasta maksetaan 45 euroa/kokous.
Vaaliavustajille maksetaan 45 euroa/kokous ja 10 euroa/tunti.
Puheenjohtajalle ja sihteerille palkkio maksetaan 50 % korotettuna.
Matkakorvaukset maksetaan laskun mukaan niille jäsenille, joiden
edestakainen matka asuinpaikasta kokouspaikalle on yli 6 km.
Seurakunnan työntekijöille kokouksista ym. maksetaan kirkon yleisen
virka- ja työehtosopimusten säännösten mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

31 §
Seurakuntavaalien aikataulu
Marraskuussa 2014 pidettävien seurakuntavaalien aikataulu on seuraava:
Vaalimateriaalien tilaus
Kirkkoneuvosto/-valtuusto valitsee vaalilautakunnan
Vaalilautakunnan ensimmäinen kokous
Ehdokasasettelu päättyy
Ennakkoäänestys
Vaalipäivä

Kirkkoherran esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

28.2.2014 mennessä
31.5.2014 mennessä
1.8.2014 mennessä
15.9.2014 klo 16.00
27.–31.10.2014
9.11.2014

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 kiinteistö- ja
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.

33 §
Määräalan myynti Juvankosken tilasta 734-682-3-107, ent. sähkövoimalaitos
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.10.2012 76 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 89 §
Kirkkoneuvosto 23.1.2013 6 §
Kirkkoneuvosto 15.5.2013 71 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 108 §
Kirkkoneuvosto 20.11.2013 70 §
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 15.5.2013 Salon Asuntopalvelu LKV:n
hoitamaan aiemmin päätettyjen kohteiden myynnin kohteiden myyntihinta-arvioiden
mukaisesti.
Kohteesta on saatu viisi ostotarjousta.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy n. 2,3 ha:n määräalan myymisen
Juvankoski- nimisestä tilasta 734-682-3-107 Kari Vigeliukselle 41.000 euron hintaan
liitteenä 12 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä Kauko
Kuparisen allekirjoittamaan ehdollisen kauppakirjan.
Kiinteistökauppa annetaan Salon seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kauppakirja on ehdollinen ja kauppa astuu voimaan, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy
kaupan ja kirkkohallitus vahvistaa kirkkovaltuuston päätöksen ja kauppa saa
lainvoiman.
-----------------------------------Kirkkoneuvoston jäsen Jorma Peltonen teki vastaehdotuksen, että kohdetta ei tähän
hintaan myydä. Häntä kannatti Simo Vesa.
Puheenjohtaja ehdotti kohteen myynnin jatkamista paremman hinnan saamiseksi ja
tämän kokous hyväksyi.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti talousjohtajan esityksestä poiketen, että kohteen myyntiä
jatketaan 15.9.2013 asti. Nyt tehdyt tarjoukset otetaan huomioon jatkossakin.
Kirkkoneuvosto 20.11.2013 § 166
Kohteen myyntiä jatkettiin kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti.

Muita tarjouksia ei tullut. Suurimman tarjouksen tehneen Kari Vigeliuksen kanssa
jatkettiin neuvotteluja, joiden tuloksena kohteen pinta-alaa muutettiin siten, että
saharakennus jätettiin pois kaupasta.
Tästä syystä Vigelius tarkensi tarjoustaan 40.000 euroon.
Oheisen kauppakirjaluonnoksen ja karttaliitteen mukainen määräala on merkitty myös
maastoon.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy n. 2,3 ha:n määräalan myymisen
Juvankoski- nimisestä tilasta 734-682-3-107 Kari Vigeliukselle 40.000 euron hintaan
liitteenä 4 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kiinteistökauppa annetaan Salon seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
------------------------------------------Talousjohtaja tarkensi esitystään siltä osin, että kauppakirjaluonnoksessa ostajina ovat
Kari ja Seija Vigelius.
Kirkkoneuvoston jäsen Jorma Peltonen esitti, ettei kauppa hyväksytä vaan, että kohteen
myyntiä jatketaan. Häntä kannatti Simo Vesa.
Suoritetussa äänestyksessä talousjohtajan esitystä kannatti 8 kirkkoneuvoston jäsentä
(Antti Ruska, Irma Iho, Ari-Pekka Luoma, Karoliina Mäkinen, Matti Nieminen,
Annikka Viitaniemi, Päivi Uusitalo ja Timo Hukka) ja vastusti 2 (Jorma Peltonen ja
Simo Vesa).
-------------------------------------------Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden luovuttaminen
edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin
puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa päätöstä.
Kirkkolain 14 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuuston kiinteän omaisuuden luovuttamista
koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kauppa astuu voimaan, mikäli Salon seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy kaupan ja
kirkkohallitus vahvistaa sen.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy noin 2,3 ha:n määräalan myymisen
Juvankoski- nimisestä tilasta 734-682-3-107 Kari ja Seija Vigeliukselle 40.000 euron
hintaan liitteenä 2 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kiinteistökauppa annetaan kirkkoneuvoston toimeenpanon jälkeen kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
-------------------------------------Kokous keskeytettiin klo 19.00 neuvottelutauon ajaksi. Kokousta jatkettiin klo 19.05.
-------------------------------------Puheenjohtaja ehdotti asian palauttamista kirkkoneuvostolle tekstitarkennuksen takia.
Häntä kannatti Simo Vesa ja Jorma Peltonen.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa kiinteistökaupan
kirkkoneuvoston uuteen valmisteluun tekstitarkennuksen takia.

Kaupasta on neuvoteltu ostajaehdokkaan kanssa ja hänen ehdotuksestaan
on kauppakirjaluonnoksen kohtaan 4. (Rasitukset, rasitteet ja
käyttöoikeudet) lisätty seuraava teksti:
”Ostaja saa Juvankosken kesäkodin pihan kautta kulkuoikeuden padon
huolto- ja kunnostustehtäviä varten. Kulkuoikeuden käytöstä on
tapauskohtaisesti sovittava seurakunnan edustajan kanssa.”

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy n. 2,3 ha:n määräalan myymisen Juvankoskinimisestä tilasta 734-682-3-107 Kari ja Seija Vigeliukselle 40.000 euron
hintaan liitteenä 4 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Kiinteistökauppa annetaan Salon seurakunnan kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

34 §
Perniön uurnahauta-alueen hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväksyminen
Perniön hautausmaan rakennustoimikunta 6 § 13.11.2013
KL 17 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten
hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, joka on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Suunnittelija Jaana Peltola on tehnyt uurnahauta-alueesta hautausmaakaavan ja
käyttösuunnitelman.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Rakennustoimikunta käsittelee ja hyväksyy hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman.
Ne lähetetään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kautta kirkkoneuvostolle ja
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5.2.2014
Hautausmaakaava, käyttösuunnitelma ja hautamuistomerkkiohjeistus ovat liitteenä
no 2.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy uurnahauta-alueen
hautausmaakaavan, käyttösuunnitelman ja hautamuistomerkkiohjeistuksen.
Samalla kumotaan tätä aluetta koskenut (osastot F,K,N,G ja B) vanha hautausmaakaava.
Kaava oli laadittu, vaikka alue oli rakentamaton.
Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma lähetetään kirkkoneuvostolle ja
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perniön uurnahautausmaan hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma ovat
liitteenä 5.
Talousjohtajan esitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksen perusteella
talousjohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto hyväksyy
liitteenä 5 olevan Salon seurakunnan Perniön uurnahautausmaan
hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman.
Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma annetaan
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sekä tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

35 §
Perniön muistolehdon hautausmaakaavan hyväksymien
Perniön hautausmaan rakennustoimikunta 8 § 13.11.2013
Hautaustoimen päällikön esitys:
Rakennustoimikunta käsittelee ja hyväksyy muistolehdon hautausmaakaavan ja
käyttösuunnitelman. Se lähetetään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kautta
kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kiinteistö- hautaustoimen johtokunta 5.2.2014
Hautausmaakaava yhdistettynä käyttösuunnitelmalla on liitteenä no 3.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy muistolehdon
hautausmaakaavan.
Samalla kumotaan tätä aluetta koskenut vanha hautausmaakaava, jossa se oli merkitty
levähdysalueeksi 3 penkillä. Todellisuudessa alue toimi multa- ja jätekasojen alueena.
Hautausmaakaava lähetetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perniön muistolehdon hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma ovat
liitteenä 6.
Talousjohtajan esitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksen perusteella
talousjohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto hyväksyy
liitteenä 6 olevan Salon seurakunnan Perniön muistolehdon
hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman ja samalla kumoaa alueen
vanhan hautausmaakaavan.
Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma annetaan
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

36 §
Noin 6,1 ha:n määräalan myyminen Kalkkimäki tilasta (734-674-5-14) Elinkeino- liikenne- ja
ympäristökeskukselle luonnonsuojelualueeksi
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 29.5.2013
28 § Ilmoitusasiat
Luonnonmetsäkohteisiin tehtiin käynti to 16.5.2013. Tutustumiskäyntiin osallistui
neljä johtokunnan jäsentä, talousjohtaja, isännöitsijä, kaksi Salon luonnonmetsäsäätiön
edustajaa sekä ELY -keskuksen edustaja Iiro Ikonen.
ELY-keskus tekee ehdotukset käynnin kohteena olevien alueiden lunastushinnasta tai
tuoton menetyksestä, jos alueelle haetaan suojelupäätös.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.10.2013 § 52

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) on 4.9.2013
päivätyllä tarjouskirjeellään ilmoittanut kertakorvauksesta, minkä seurakunta saisi,
mikäli se päättäisi seuraavien, oheisista kartoista ilmenevien alueiden vapaaehtoisesta
suojelusta
Suojeltavaksi esitetään seuraavia alueita: (liite 11)
Kunta: Salo /734
Kylä: Inkeri /674
Tila: Kalkkimäki 5:14
Pinta-ala: noin 10,0 ha. liitteenä olevan kartan mukaisesti
Korvaus: 16 500 €
Kunta: Salo /734
Kylä: Suomusjärvi /738
Tila: Kirkonmäki 2:46
Ahvenisto 2:159
Pinta-ala: noin 4,9 ha. liitteenä olevan kartan mukaisesti
Korvaus: 8.700 €
Kunta: Salo /734
Kylä: Kiskon Pappila /753
Tila: Pappila 1:0
Pinta-ala: noin 3,5 ha. liitteenä olevan kartan mukaisesti
Korvaus: 31 000 €
Rauhoituksen ehdot ovat liitteenä olevassa asiakirjassa.
Metsien omistus jäisi seurakunnalle.
Entisen kalkkikaivoksen osalta vastuu louhoksesta aiheutuvasta vaarasta jää
omistajalle.
Mikäli seurakunta myy kiinteistön valtiolle, suojelukorvauksen päälle ELY –keskus
maksaa viisituhatta (5000) euroa maapohjasta.
Salon luonnonmetsäsäätiö on ilmoittanut 30.9.2013 päivätyllä tarjouskirjeellään (liite
12) halukkuutensa ostaa Kiskon Pappilan kylässä oleva noin 3,5 ha:n suuruinen
määräala samalla hinnalla (31.000€), minkä Ely –keskus suorittaisi alueesta
suojelukorvausta.
KiiKisSuon Metsänhoitoyhdistys antaa puustoarvion Kiskon Pappilan metsän
määräalalta kokoukseen mennessä.
Isännöitsijän esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää hakea Inkerin kylässä ja Suomusjärven
kylässä sijaitsevia metsäalueita rauhoitettaviksi, jolloin ELY-keskus suorittaa
seurakunnalle 16.500 € + 8.700 €.
Kiskon Pappilan kylässä sijaitsevan kohteesta MHY:n laatima puustoarvio osoittaa
36.336 €:n arvoa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää säilyttää Kiskon Pappilan 734-738-1-0
noin 3,5 ha:n suuruisen metsäalueen talousmetsänä.
Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti pyytää Varsinais-Suomen ELY –
keskukselta ostotarjousta kohteesta:
Salo /734, Inkeri /674, Kalkkimäki 5:14, jonka pinta-ala on noin 10,0 ha. liitteenä
olevan kartan mukaisesti siten, että omistusoikeus siirtyy ELY –keskukselle.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5.2.2014
Metsäalueiden myynti
Ely –keskus on ilmoittanut, että se tarjoaa Kalkkimäki tilan Salon Inkerin kylässä
sijaitsevasta n. 10 ha:n määräalasta 21.500 €.
Tämän jälkeen Kalkkimäen rajalta metsämaata ostaneet Ilkka ja Sanna Kyöstilä ovat
ilmoittaneet halukkuutensa ostaa Kalkkimäestä määräalan saadakseen tieyhteyden
Kuussaari –tilasta ostamaansa määräalaan.

Ely –keskusta on informoitu asiasta ja Ely –keskuksen mielestä Kyöstilöiden
tarkoittama kohde ei ole luonnonsuojelullisesti merkityksellinen.
Isännöitsijä on pyytänyt Metsänhoitoyhdistys Salometsältä arvion koko alueesta, sekä
Ely-keskuksen n.6,1 ha:n ja Kyöstilöille ajatellut n. 3,8 ha:n alueesta.
Ely –keskus on 19.12.2013 tehnyt tarjouksen, jolla valtio ostaa Kalkkimäki –tilasta
noin 6,1 ha:n suuruisen määräalan 16.000 €:n hinnalla.
Ilkka ja Sanna Kyöstilä ovat tehneet 13.1.2014 tehneet tarjouksen, jolla he ostaisivat
6100 €:n hinnalla Kalkkimäki –tilasta noin 3,8 ha:n suuruisen määräalan liitettäväksi
tilaan 734-674-5-5-M602.
Isännöitsijän esitys :
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta muuttaa 9.10.2013 tekemänsä päätöksen ja
päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että Salon
seurakunta myy Ely –keskukselle Kalkkimäki RN:o 5:14 –tilasta noin 6,1 ha:n
suuruisen määräalan 16.000 €:n kauppahinnalla oheisen ostotarjouksen, kartan ja
metsäarvion perusteella.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että Salon seurakunta myy Ilkka ja Sanna Kyöstilälle
Kalkkimäki RN:o 5:14 –tilasta noin 3,8 ha:n suuruisen määräalan 6.100 €:n
kauppahinnalla oheisen ostotarjouksen, kauppakirjan, kartan ja metsäarvion perusteella.
Liitteet 6A-6E.
Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunta myy Ely-keskukselle Kalkkimäki RN:o 5:14
tilasta noin 6,1 ha:n suuruisen määräalan 16.000,00 euron kauppahinnalla oheisen
ostotarjouksen, kartan ja metsäarvion perusteella suojeltavaksi erityisenä
luontokohteena.
Pienempi noin 3,8 ha:n määräala laitetaan julkiseen myyntiin Salon Seudun Sanomissa.
Tarjoukset määräalasta tulee jättää Salon seurakunnalle14.3.2014 mennessä.

Talousjohtajan esitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen perusteella
talousjohtaja ehdottaa, että Salon seurakunta myy Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (Suomen valtio) Salon kaupungin Inkerin kylässä
Kalkkimäki Rn:o 5:14 tilasta (734-674-5-14) noin 6,1 hehtaarin
suuruisen määräalan Ely-keskuksen tarjoamalla hinnalla 16.000 euroa.
Liite 7.
Kauppakirja tehdään ehdollisena ja kauppa tulee voimaan, mikäli Salon
seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy kaupan, Kirkkohallitus vahvistaa
kaupan ja päätös saa lainvoiman.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa isännöitsijä Kauko Kuparisen ja talousjohtaja
Marjut Erikssonin allekirjoittamaan kauppakirjan Salon seurakunnan
puolesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

37 §
Salon Mineraali Oy:n ympäristölupahakemus Aluehallintovirastolle
Salon Mineraali Oy hakee Aluehallintovirastolta ympäristölupaa
kalkkikaivostoiminnan laajentamiseen Kiskon Hyypiänmäessä.

Alueen suojavyöhyke ulottuu pieneltä osin seurakunnan omistamaan
Pappila-nimiseen tilaan.
Kuulutus asiasta on nähtävillä 14.2.–17.3.2014 Salon kaupungin ja
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Muistutukset ja
mielipiteet on toimitettava 17.3.2014 mennessä Etelä-Suomen
aluehallintovirastoon.
Kuulutus ja kartta alueesta ovat liitteenä 8.
Talousjohtajan esitys:

Salon Mineraali Oy:n kaivoshankkeesta ei ole haittaa seurakunnalle,
joten kuulutus ei aiheuta toimenpiteitä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

38 §
Muut asiat
Henkilöstöasia (vs. seurakuntapastorin vuosisidonnainen palkanosa)
39 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Kirkkoneuvoston edustajat nuorisotyön johtokunnassa ja kiinteistöja hautaustoimen johtokunnassa antoivat selvityksensä. Samoin
kirkkoneuvoston edustaja Kiikalan uurnahautausmaan
rakennustoimikunnassa antoi selvityksen hankkeen aloituksesta.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 13.2.2014
tehnyt seuraavat päätökset:
- myöntänyt pastori Suvi Kiukaalle virkavapautta seurakuntapastorin
virasta hoitovapaata varten ajalle 23.2.–31.12.2014
- antanut pastori Ulla Ristolaiselle viranhoitomääräyksen vs.
seurakuntapastorin virkaan ajalle 23.2.–31.12.2014
- merkinnyt tiedokseen pastori Kirsi Rantalan eroilmoituksen 1.4.2014
lukien ja suostunut hiippakuntasiirtoon
- todennut, että pastori Jaakko Laxeniuksen palvelussuhde päättyy
1.12.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

40 §
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 28.2.2014

Päivi Uusitalo

Pekka Gustafsson

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.2.2014–19.3.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
3.3.2014–19.3.2014.
Salossa 20.3.2014

Marjut Eriksson

