Salon seurakunnan kirkkovaltuusto
Pöytäkirja
Esityslista 2/2015
Aika:
Paikka:

18.3.2015 klo 18.00–18.45
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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20 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

21 §
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 valtuuston 33 jäsenestä 31 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä
oli paikalla. Yhteensä 33 valtuutettua oli läsnä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Pekka Gustafssonin
toimimaan estyneen Saku Nikkasen tilalla ja Ismo Saaren toimimaan
estyneen Päivi Uusitalon tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

22 §
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 Riitta
Helenius ja Marika Hietanen.

Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 20.3.2015 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 23.3.2015–29.4.2015 klo 9.00– 15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Riitta Helenius ja Marika Hietanen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 20.3.2015 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.3.2015–29.4.2015 klo 9.00–15.00.

23 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Simo Vesalle ja Annikka Viitaniemelle
myönnettiin puheenvuoro pykälässä Muut asiat.

24 §
Halikon kirkon katon korjauksen kustannukset ja korjausaikataulu
Liite 1, Aikataulu
Liite 2, Kustannusarvio
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 19.2.2015 § 10
Vuonna 2014 Halikon kirkon katon toteutuneet korjauskustannukset olivat 0,8 milj.
euroa. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu 0,7 milj. euroa kirkon katon korjaukseen.

Mittavista lahovaurioista johtuen kustannukset tulevat kasvamaan huomattavasti tästä.
Korjauksen aikataulu siirtyy kaksi kuukautta eteenpäin.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Halikon kirkon katon korjaukset ja kustannukset ja aikataulu hyväksytään ja lähetetään
esitys kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi
rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti. (Rakennustoimikunta kokoontuu
12.2.2015)
Rakennustoimikunta 12.02.2015:
Korjaustyön aikataulun ja kustannusten tarkistus
Urakoitsija Jouni Soramäki esitti kustannuslaskelman ja aikataulun korjauksen loppuun
saattamiseksi. Lahovaurioita on ollut paljon arvioitua enemmän. Korjauksen
valmistumisen aikataulu siirtyy toukokuusta heinäkuun loppuun 2015. Urakoitsijan
kustannus-arvio korjauksista on 1 939 527 €. (alv 0%) LIITE 5 ja 6.
Rakennustoimikunnan esitys:
Halikon kirkon katon korjauksen kustannukset ja aikataulu hyväksytään ja lähetetään
tiedoksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle. Talousarvioon esitetään
lisämääräraha 1.2 milj. € ja esitys lähetään kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää, että kirkkoneuvosto harkitsee katon
korjauksen rahoitukseen myös muita vaihtoehtoja, kun omia sijoituksia purkamalla.

Kirkkoneuvosto 4.3.2015 § 27
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
1,2 milj. euron lisämäärärahaa Halikon kirkon katon korjaukseen.
-------------------------------Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström esitteli Halikon kirkon katon
korjauksen vaiheita, kevään korjausaikataulua ja runsaiden
lahovaurioiden takia tarkentunutta kustannusarviota.
--------------------------------Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy 1,2 milj. euron lisämäärärahan Halikon
kirkon katon korjaukseen.
-----------------------------------------------------------------Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Jari J. Laiho esitteli kirkon
korjauksen vaiheita.
-------------------------------------------------------------------

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti 1,2 milj. euron lisämäärärahan
Halikon kirkon katon korjaukseen. Lisäksi kirkkovaltuusto velvoitti Kari
Niinistön esittämänä ja Jouko Marjalaakson kannattamana
kirkkoneuvoston tutkimaan eri rahoitusvaihtoehdot.

25 §
Järvenranta-nimisen tilan 734-751-3-105 kaupan purku
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 107 §
Kirkkovaltuusto 5.9.2013 49 §
Kirkkoneuvosto 2.10.2013 127 §

Kirkkovaltuusto on 23.10.2013 § 58 hyväksynyt ko. kiinteistön kaupan
ja kirkkohallitus on sen vahvistanut.
Kauppakirjassa on maininta kaupan purkavasta ehdosta. Sen mukaan
kaupan ehtona on rakennusluvan saanti, joka puolestaan edellyttää
poikkeuslupaa.
Rakennusluvan ehtona olevasta poikkeusluvasta on valitettu ja asian
käsittely kestänee vuosia. Kaupan purkamiselle on näin ollen peruste.
Maanmittauslaitos on ilmoittanut, että vaikka kiinteistön omistusoikeus
ei ole siirtynyt ostajalle, pitää kaupan purkautumisesta toimittaa
maanmittauslaitokselle kirkkovaltuuston päätös.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Järvenranta 734-751-3-105 kaupan
purkamisen kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto edellyttää, että seurakunta
jatkaa poikkeuslupakäsittelyä ja asettaa kohteen uuteen myyntiin
lupakäsittelyn selvittyä.

26 §
Määräalan kaupan purku Juvankosken tilasta 734-682-3-107 Tyrynsaari, Pertteli
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 104 §

Kirkkovaltuusto on 5.9.2013 § 46 hyväksynyt ko. määräalan kaupan ja
kirkkohallitus on sen vahvistanut.
Kauppakirjassa on maininta kaupan purkavasta ehdosta. Sen mukaan
kaupan ehtona on rakennusluvan saanti kohteelle, joka puolestaan
edellyttää poikkeuslupaa.
Poikkeuslupaa ei ole myönnetty, ja näin ollen kauppa purkautuu.
Maanmittauslaitos on ilmoittanut, että vaikka määräalan omistusoikeus
ei ole siirtynyt ostajalle, pitää kaupan purkautumisesta toimittaa
maanmittauslaitokselle kirkkovaltuuston päätös.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy määräalan kaupan purkamisen Juvankosken
tilasta 734-682-3-107 Tyrynsaari kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

27 §

Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.2.2015 päättänyt mm. seuraavista
asioista:
- aloittanut Hallitusti huomiseen -suuntaviivojen jatkotyöskentelyn
- hyväksynyt seurakunnan rippikoulusuunnitelman vuodelle 2015
- hyväksynyt Uskelan kirkkoon sijoitettavan flyygelin hankinnan.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.3.2015 päättänyt mm. seuraavista
asioista:
- siirtänyt vuoden 2014 investointimäärärahoista Uskelan
kirkkohautausmaan sankariristien kunnostukseen varatusta
määrärahasta osan Suomusjärven hautausmaan valaistushankkeeseen
ja Kuusjoen seurakuntatalon katon korjaukseen varatusta
määrärahasta osan Kiikalan kellotapulin tervaukseen ja kiinteistöjen
lukitusjärjestelmään.
- valinnut seurakunnan ystävyysseurakuntatoimikunnan jäsenet ja
nimennyt toimikunnan puheenjohtajan
- hyväksynyt seurakunnan kokouspalkkio- ja matkakorvaussäännön
- muuttanut yhden vakituisen osa-aikaisen toimistosihteerin työajan
kokoaikaiseksi
- päättänyt käynnistää toimenpiteet säästöjen saavuttamiseksi
tasapainotussuunnitelman toteutumiseksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

28 §
Muut asiat
Simo Vesa teki SDP:n ryhmän allekirjoittaman aloitteen seurakunnan
siirtymisestä maalämpöön. Aloitteessa ehdotetaan pilottihankkeeksi
Perttelin kirkkoa.
Päätös:

Aloite annetaan kirkkoneuvoston valmisteluun.
Annikka Viitaniemi tiedusteli Kiskon pappilan myyntitilannetta.
Talousjohtaja Marjut Eriksson vastasi, että kiinteistövälittäjän
valintaesitys on tulossa seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

29 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

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 20.3.2015

Riitta Helenius

Marika Hietanen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 11.3.2015–29.4.2015.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.3.2015–29.4.2015 klo 9.00–15.00.

Salo 30.4.2015

Marjut Eriksson

