Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 6/2015
Aika:
Paikka:

2.9.2015 klo 18.00–18.20
Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Osallistujat:
Jäsenet
Hyttinen Marjatta pj
Lähdekorpi Matti vpj
Haapanen Maarit
Heikkinen Seppo
Helenius Riitta
Hietanen Marika
Iho Irma
Järvinen Anne
Knaapinen Helena
Kunnia Marjo
Laiho Jari
Laurila Juha
Lundén Mikko
Lundström Sanna
Luoma Ari-Pekka
Marjalaakso Jouko
Mäkinen Karoliina
Määttänen Iiris
Nieminen Matti
Niinistö Kari
Nikkanen Saku
Palmu Anja
Panttila Eija
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Pölönen Hannu
Siivo Jouko
Tammi Timo
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vierjoki Antti
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka
Viranhaltijat:
Hukka Timo, kirkkoherra
Eriksson Marjut, tal.joht.
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Varajäsenet

Läsnä

58 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

59 §
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 koolle kutsuttu 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 koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi, että kaikki 33 valtuutettua olivat läsnä.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

60 §
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 Matti
Nieminen ja Kari Niinistö.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 4.9.2015 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 7.9.2015–12.10.2015 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Matti Nieminen ja Kari Niinistö.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 4.9.2015 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
7.9.2015–12.10.2015 klo 9.00–15.00.

61 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että Simo Vesalle annetaan
puheenvuoro muissa asioissa.

62 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 1 vuokrasopimuksen uusiminen
LIITE 1, Vuokrasopimus, tontti nro 1, Pietilä Arja
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Kirkkoneuvosto 19.8.2015 § 116
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Tontin nro 1 haltija Arja Pietilä on ilmoittanut haluavansa uusia
rantatontin vuokrasopimuksen uusin ehdoin.

Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 1 vuokrasopimus Arja Pietilän kanssa
hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä
Kauko Kuparisen allekirjoittamaan vahvistetut vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 1 vuokrasopimuksen Arja
Pietilän kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

63 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 6 vuokrasopimuksen uusiminen

LIITE 2, Vuokrasopimus, tontti nro 6, Oehlandt Dietrich
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Kirkkoneuvosto 19.8.2015 § 117
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Tontin nro 6 haltija Dietrich Oehlandt on ilmoittanut haluavansa uusia
rantatontin vuokrasopimuksen uusin ehdoin.
Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 6 vuokrasopimus Dietrich Oehlandt
kanssa hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä
Kauko Kuparisen allekirjoittamaan vahvistetut vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 6 vuokrasopimuksen
Dietrich Oehlandtin kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

64 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 7 vuokrasopimuksen uusiminen

LIITE 3, Vuokrasopimus, tontti nro 7, Oksanen Pertti
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Kirkkoneuvosto 19.8.2015 § 118
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Tontin nro 7 haltija Pertti Oksanen on ilmoittanut haluavansa uusia
rantatontin vuokrasopimuksen uusin ehdoin.
Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 7 vuokrasopimus Pertti Oksasen kanssa
hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä
Kauko Kuparisen allekirjoittamaan vahvistetut vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 7 vuokrasopimuksen Pertti
Oksasen kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

65 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 11 vuokrasopimuksen uusiminen

LIITE 4, Vuokrasopimus, tontti nro 11, Korkman Johnny
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Kirkkoneuvosto 19.8.2015 § 119
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Tontin nro 11 haltija Johnny Korkman on ilmoittanut haluavansa uusia
rantatontin vuokrasopimuksen uusin ehdoin.
Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 11 vuokrasopimus Johnny Korkmanin
kanssa hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä
Kauko Kuparisen allekirjoittamaan vahvistetut vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 11 vuokrasopimuksen
Johnny Korkmanin kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

66 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 13 vuokrasopimuksen uusiminen
LIITE 5, Vuokrasopimus, tontti nro 13, Tuija Kuosa-Tielinen ja Kai
Tielinen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §

Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Kirkkoneuvosto 19.8.2015 § 120
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Tontin nro 13 haltijat Tuija Kuosa-Tielinen ja Kai Tielinen ovat
ilmoittaneet haluavansa uusia rantatontin vuokrasopimuksen uusin
ehdoin.
Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 13 vuokrasopimus Tuija Kuosa-Tielisen
ja Kai Tielisen kanssa hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä
Kauko Kuparisen allekirjoittamaan vahvistetut vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 13 vuokrasopimuksen Tuija
Kuosa-Tielisen ja Kai Tielisen kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

67 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 16 vuokrasopimuksen uusiminen
LIITE 6, Vuokrasopimus, tontti nro 16, Ekebom Rolf
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Kirkkoneuvosto 19.8.2015 § 121
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen

mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Tontin nro 16 haltija Rolf Ekebom on ilmoittanut haluavansa uusia
rantatontin vuokrasopimuksen uusin ehdoin.
Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 16 vuokrasopimus Rolf Ekebomin kanssa
hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä
Kauko Kuparisen allekirjoittamaan vahvistetut vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro16 vuokrasopimuksen Rolf
Ekebomin kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

68 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 17 vuokrasopimuksen uusiminen

LIITE 7, Vuokrasopimus, tontti nro 17, Tuukkanen Jarmo
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Kirkkoneuvosto 19.8.2015 § 122
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Tontin nro 17 haltija Jarmo Tuukkanen on ilmoittanut haluavansa uusia
rantatontin vuokrasopimuksen uusin ehdoin.
Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 17 vuokrasopimus Jarmo Tuukkasen
kanssa hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä
Kauko Kuparisen allekirjoittamaan vahvistetut vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 17 vuokrasopimuksen Jarmo
Tuukkasen kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

69 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 20 vuokrasopimuksen uusiminen
LIITE 8, Vuokrasopimus, tontti nro 20, Larjamo Liisa
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Kirkkoneuvosto 19.8.2015 § 123
Särkisalon seurakunta on 50 vuotta sitten tehnyt vuokrasopimuksia,
joiden ehdoissa vuokralaisille annetaan mahdollisuus uusia
vuokrasopimus. Kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan päättänyt hyväksyä jatkossa näille tonteille 25 vuoden vuokraajan.
Tontin nro 20 haltija Liisa Larjamo on ilmoittanut haluavansa uusia
rantatontin vuokrasopimuksen uusin ehdoin.
Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 20 vuokrasopimus Liisa Larjamon kanssa
hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja isännöitsijä
Kauko Kuparisen allekirjoittamaan vahvistetut vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 20 vuokrasopimuksen Liisa
Larjamon kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

70 §
Määräalan myynti Kiistala-nimisestä tilasta (734-705-1-0, Hyyppärän harjualue) Ely-keskukselle
luonnonsuojelualueeksi
LIITE 9, Ely-keskuksen ostotarjous
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 27.6.2015 § 53
Salon seurakunta on tiedustellut valtion halukkuutta Naturaan kuuluvan kohteen
FI 02 00010 ”Hyyppärän harjualue” ostamiseen.
Ely –keskuksen ylitarkastaja Antti Palmunen on 12.3.2015 päivätyllä ostotarjouksella
ilmoittanut, että Ely –keskus on halukas ostamaan alueen (23,9 ha) Kiistala –nimisestä
tilasta 734-701-1-0, sadankahdenkymmenenkahdentuhannen (122.000) euron hinnalla.
Isännöitsijän esitys: Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle,
että se edelleen esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunta myy Kiistala –tilasta
734-701-1-0 Hyyppärän harjualueen, n. 23,9 ha:n suuruisen määräalan luonnonsuojelua
varten sadankahdenkymmenenkahdentuhannen (122.000) euron hinnalla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 19.8.2015 § 125
Talousjohtaja on tiedustellut Ely-keskuksen ylitarkastaja Antti
Palmuselta ostotarjouksen voimassaoloa. Ylitarkastaja Palmunen on
ilmoittanut, että ostotarjous on voimassa huolimatta tarjouksessa
mainitusta 2 kk:n voimassaolosta.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Salon seurakunta myy liitteenä 9 olevan ostotarjouksen mukaisesti
Suomen valtiolle/Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (Y-tunnus 2296962-1) Salon kaupungin Kiikalan
Pappilan kylästä Kiistala RN:o 1:0 -nimisestä tilasta (734-705-1-0) noin
23,9 hehtaarin suuruisen määräalan. Kauppahinta kohteesta on 122.000
euroa.
Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
isännöitsijä Kauko Kuparisen allekirjoittamaan kohteesta laadittavan
kauppakirjan.
Kauppa annetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja kauppa tulee
voimaan, mikäli Salon seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy kaupan ja
Kirkkohallitus vahvistaa kaupan ja päätös saa lainvoiman.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy noin 23,9 hehtaarin määräalan myynnin
Suomen valtiolle/Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (Y-tunnus 2296962-1) Salon kaupungin Kiikalan
Pappilan kylästä Kiistala RN:o 1:0 -nimisestä tilasta (734-705-1-0)
liitteenä 9 olevan ostotarjouksen mukaisesti. Kauppahinta kohteesta on
122.000 euroa.
Kiinteistökauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

71 §
Muut asiat

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Valtuutettu Simo Vesa tiedusteli järjestetäänkö seurakunnassa vielä
sinkkutoimintaa.
Kirkkoherra vastasi kaikkien retkien olevan vapaasti seurakuntalaisten
käytössä ja että jos erillisiä sinkuille kohdistettuja retkiä järjestetään, ne
ovat omakustannushintaisia.
Puheenjohtaja muistutti 14.11.2015 Turussa järjestettävästä Turun
arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä, johon
ilmoittautuminen pitää tehdä 2.11.2015 mennessä.

72 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

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

Salo 4.9.2015

Matti Nieminen

Kari Niinistö

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 25.8.2015–12.10.2015.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
7.9.2015–12.10.2015 klo 9.00–15.00.

Salo 13.10.2015

Marjut Eriksson

Salo 25.8.2015

Marjatta Hyttinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

