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Salon seurakunnan kirkkovaltuusto

Pöytäkirja
Esityslista 4/2016
Aika:
Paikka:

28.9.2016 klo 18.00–19.05
Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Osallistujat:
Jäsenet
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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
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Pölönen Hannu
Siivo Jouko
Tammi Timo
Uusitalo Päivi
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Vigg Päivi
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28 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

29 §
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 27 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä
oli paikalla. Yhteensä 32 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli yksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Pekka Gustafssonin
toimimaan estyneen Irma Ihon tilalla, Marjaana Mänkärin toimimaan
estyneen Jari Laihon tilalla, Ismo Saaren toimimaan estyneen Mikko
Lundenin tilalla, Marja-Liisa Noreen toimimaan estyneen Ari-Pekka
Luoman tilalla ja Merja Leppävirran toimimaan estyneen Päivi Viggin
tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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30 §
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 Annikka
Viitaniemi ja Matti Lähdekorpi.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.9.2016 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 3.10.2016–8.11.2016 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Annikka Viitaniemi ja Matti Lähdekorpi.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 30.9.2016 klo 13.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
3.10.2016–8.11.2016 klo 9.00–13.00.

31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että pykälässä 36 käsitellään
kirkkoneuvoston esitys kanttorin virasta (KJ 8 luku 5 §), jota ei ole
mainittu kokouskutsussa. Muissa asioissa, § 37, käsitellään muut annetut
puheenvuorot, joita ovat Eija Panttilan esittelemä valtuustoaloite, Sanna
Lundströmin tiedustelu kirkkovaltuustossa päätettävistä asioista ja Simo
Vesan tiedustelu hautausmaiden syystöistä ml. kukkien poistot.

32 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 4 vuokrasopimuksen uusiminen
Liite 1, Vuokrasopimus, tontti nro 4, Hyvärinen Olli kuolinpesä
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 25.11.2010
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Kirkkoneuvosto 18.5.2011 83 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.11.2012 88 §
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 114
Kirkkovaltuusto 12.3.2014 § 13
Kirkkoneuvosto 31.8.2016 § 78
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 4 haltija Olli Hyvärisen kuolinpesän puolesta Päivi
Hyvärinen 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 4 vuokrasopimus Olli Hyvärisen
kuolinpesän kanssa hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan vahvistetut
vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 4 vuokrasopimuksen Olli
Hyvärisen kuolinpesän kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

33 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 8 vuokrasopimuksen uusiminen
Liite 2, Vuokrasopimus, tontti nro 8, Lehmuspelto Anita
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 31.8.2016 § 79
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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 8 haltija Anita Lehmuspelto 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 8 vuokrasopimus Anita Lehmuspellon
kanssa hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan vahvistetut
vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 8 vuokrasopimuksen Anita
Lehmuspellon kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

34 §
Särkisalon Pensalon vuokratontin nro 18 vuokrasopimuksen uusiminen
Liite 3, Vuokrasopimus, tontti nro 18, Piiroinen Risto
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 31.8.2016 § 80
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 18 haltija Risto Piiroinen on ilmoittanut haluavansa uusia
rantatontin vuokrasopimuksen uusin ehdoin.
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Yli 10 vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset tulee alistaa
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, KL 14 luku 4 §.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Pensalon vuokratontin nro 18 vuokrasopimus Risto Piiroisen kanssa
hyväksytään ja alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan vahvistetut
vuokrasopimukset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratontin nro 18 vuokrasopimuksen Risto
Piiroisen kanssa.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

35 §
Vaskion kirkon kannatusyhdistys ry:n lahjakirja tilan 734-539-1-21 määräalasta
Liite 4, Vaskion kirkon kannatusyhdistys ry:n vuosikokouksen
pöytäkirjan ote ja lahjakirjaluonnos karttaliitteineen
Kirkkoneuvosto 31.8.2016 § 81
Lahjakirjan mukaan Vaskion kirkon kannatusyhdistys lahjoittaa Vaskion
hautausmaa -nimisestä tilasta (734-539-1-21) noin 5.000 neliömetrin
suuruisen määräalan Salon seurakunnalle. Määräalalla sijaitsee osa
Vaskion hautausmaata, joka on seurakunnan hoidossa.
Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää
kirkkovaltuustolle, että lahjakirjan mukainen määräala noin 5.000 m2
tilasta 734-539-1-21otetaan vastaan esitetyn mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä lahjakirjan, jolla noin 5.000 m2
määräala tilasta 734-539-1-21otetaan vastaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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36 §
Kanttorin muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän viran lakkauttaminen ja
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran perustaminen
Kirkkoneuvosto 28.9.2016 § 92
KJ 40§ 1 mom. mukaan seurakuntaan voidaan perustaa kanttorin virka
kolmea eriasteista pätevyyttä edellyttäen, joko a) laajaa
yliopistotutkintoa, b) ylempää korkeakoulututkintoa, tai c) muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa.
Salon seudun seurakuntaliitoksen yhteydessä lakkautettujen
seurakuntien kaikki virat lakkautettiin ja uudet virat perustettiin uuteen
Salon seurakuntaan 1.1.209 alkaen. Kirkkohallituksen päätöksen
mukaisessa Salon seurakunnan kanttorien virkojen luettelossa ei ole
mainittu, mitä pätevyyttä kukin uusi virka edellyttää, joten Salon
seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2016 76§
julistaa kanttorin viran avoimeen hakuun, jonka mukaan virkaa voivat
hakea kaikki kanttorit. Seurakunnan harkintaan jää, kuka hakijoista
parhaiten ja laaja-alaisimmin kykenee täydentämään nykyistä
kanttorikuntaa.
Tämän kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että
kirkkohallitus on täysistunnossaan 26.2.2008 §:n 34 kohdalla päättänyt
perustaa uuteen Salon seurakuntaan vastaavat kanttorinvirat kuin
lakkautettavissa seurakunnissa on ollut. Tilanne on ristiriitainen
kirkkohallituksen hyväksymän Salon seurakunnan virkaluettelon kanssa.
Kun kuitenkin Kirkkojärjestys ja täysistunnon pöytäkirja osoittavat
viroilla olevan erilaiset pätevyysvaatimukset, avaa tilanne
mahdollisuuden kirkollisvalituksen tekemiseen Turun hallintooikeuteen. Virantäyttöä koskevissa valituksissa valitusoikeus on vain
valitsematta jääneillä hakijoilla, mutta valitusoikeus on huomattavasti
laajempi päätöksen muodollista oikeellisuutta koskevissa tilanteissa.
Puuttumatta mahdollisten valitusten menestymisen mahdollisuuteen,
viivästyttää mahdollinen valitusmenettely virantäyttöä kohtuuttomasti.
Valitusajat venyvät usein niin pitkiksi, että usein valituksi tullut hakija
on jo vastaanottanut toisen viran, eikä ole enää käytettävissä
valitusprosessin ratkettua.
Jotta seurakunnalla olisi mahdollisuus saada mahdollisimman laaja
hakijajoukko, josta seurakunnalla on mahdollisuus valita seurakunnan
tarpeita mahdollisimman hyvin vastaava viranhaltija, virka on syytä
määritellä keskimmäisen asteen kanttorin virkana.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se:
- lakkauttaa Salon seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää
tutkintoa edellyttävän kanttorinviran,
- perustaa Salon seurakuntaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän
kanttorinviran
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Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että valittava kanttori
vastaa musiikkityöstä ensisijaisesti Kuusjoen alueella.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa Salon seurakunnan muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorinviran.
Kirkkovaltuusto päättää perustaa Salon seurakuntaan ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorinviran.
Valittava kanttori vastaa musiikkityöstä ensisijaisesti Kuusjoen alueella.

Päätös:

37 §
Muut asiat

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Eija Panttila esitti valtuustoaloitteen Salon seurakunnan hakeutumisesta
Reilun kaupan seurakunnaksi.
Sanna Lundström tiedusteli kirkkovaltuuston päätäntävallasta. KL 9
luku, KJ 8 luku ja kirkkovaltuuston työjärjestys määrittelevät
kirkkovaltuuston toiminnan. Informaation parantamiseksi puheenjohtaja
esitti, että johtokuntien puheenjohtajat esittelevät jatkossa vuorotellen
työalansa toimintaa.
Simo Vesa tiedusteli hautausmaiden syystöiden aikatauluista.
Seurakuntasanomissa toivottiin terveisinä hautausmailta, että omaiset
toisivat hautojen kanervat, callunat ja muut hautojen talvikaunistukset
vasta, kun lehdet ovat pudonneet eli lokakuun lopun jälkeen. Tämä
helpottaisi hautausmaiden haravointia ja muita syystöitä.

Päätös:

38 §
Ilmoitusasiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.8.2016 päättänyt mm.
- kilpailuttaa Seurakuntasanomien kustannussopimuksen vuosille
2017–2018 (+ optiovuosi 2019)
- periä vuoden 2017 alusta lukien vuokraa kirkoista silloin, kun
järjestävä taho on ulkopuolinen.
Merkittiin tiedoksi.

39 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.
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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 30.9.2016

Annikka Viitaniemi

Matti Lähdekorpi

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 20.9.2016–8.11.2016.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
3.10.2016–8.11.2016 klo 9.00–13.00.
Salo 9.11.2016

Marjut Eriksson

