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Salon seurakunnan kirkkovaltuusto

Pöytäkirja
Esityslista 2/2018
Aika:
Paikka:

keskiviikko 18.4.2018 klo 18–18.40.
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
Kankaanpää Karoliina
Knaapinen Helena
Kunnia Marjo
Laiho Jari
Laurila Juha
Lundén Mikko
Lundström Sanna
Luoma Ari-Pekka
Marjalaakso Jouko
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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10 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauksen.
Lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Marjaana Mänkäri esitteli
kokouksen alussa seurakunnan lähetystyötä.

11 §
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 29 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen
oli paikalla eli yhteensä 30 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli 3 jäsentä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Marjaana Mänkärin
toimimaan estyneen Päivi Uusitalon tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

3
12 §
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 Pirjo
Parviainen ja Jorma Peltonen.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 20.4.2018 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 23.4.–23.5.2018 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Pirjo Parviainen ja Jorma Peltonen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 20.4.2018 klo 13.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.4.–23.5.2018 klo 9.00–13.00.

13 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

14 §
Investointien toteutumat
Liite 1, Investointien toteutumat vuodelta 2017
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 20.2.2018 § 6
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kiinteistö- ja hautaustoimen hankekohtaisen
investointisuunnitelman vuodelle 2017. Osa vuoden 2017 investoinneista on siirretty
tilinpäätöksessä käyttötalouden puolelle joko aktivointirajan selvästi alittuessa tai
investoinnin ollessa huoltotoimenpiteen luontoinen korjaus, josta ei ole muodostunut
lisäarvoa kiinteistölle.

4
Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja
hyväksyy kiinteistö- ja hautaustoimen investointien toteutumavertailun vuodelta 2017
ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 21.3.2018 § 42
Vuoden 2017 suunnitelluista 636.000 euron investoinneista toteutui
308.837,09 euroa. Vuoden 2018 hyväksyttyyn investointisuunnitelmaan
on siirtynyt kaksi hanketta, yhteensä 100.000 euroa. Neljän hankkeen
kustannukset alittivat aktivointirajan ja ne on siirretty käyttötalouteen.
Keskeneräisiä hankkeita vuodenvaihteessa oli kolme.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuustolle
esitettäväksi vuoden 2017 toteutuneet investoinnit.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017 toteutuneet investoinnit.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

15 §
Vuoden 2018 seurakuntavaaleja koskevat kirkkovaltuuston päätökset
Kirkkoneuvosto 21.3.2018 § 46
Kirkkolain 23 luvun 9 § mukaisesti seurakuntavaalit kirkkovaltuustojen
valitsemiseksi toimikaudelle 2019–2022 pidetään 18.11.2018
(Kirkolliskokouksen päätös 11/2017 § 3). Vaalien ennakkoäänestys on
6.–10.11.2018.
Seurakuntavaaleista ja niiden järjestämisestä määrätään Kirkon
vaalijärjestyksessä (KVJ).
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa
viimeistään vaalivuoden toukokuussa (KVJ 2:4,1). Kirkkovaltuusto
nimeää lautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunnan jäsenten ja
varajäsenten vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä kirkkovaltuuston
jäsenten vaalikelpoisuudesta säädetään. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Kirkolliskokouksen lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että
seurakuntavaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsen, varajäsen, toimitsija eikä vaaliavustaja.
Kirkkoherra, joka ei ole seurakunnan jäsen, voi toimia
vaalilautakunnassa asiantuntijana.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
päättää
1. että seurakunta on yhtenä äänestysalueena,
2. määrätä vaalilautakunnan jäsenmääräksi 10 varsinaista ja 15
varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä,

5
3. toimittaa vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin sekä
nimeää lautakunnan puheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto päättää
1) että tulevissa seurakuntavaaleissa Salon seurakunta on yhtenä
äänestysalueena.
2) vaalilautakunnan jäsenmääräksi 10 varsinaista jäsentä sekä 15
varajäsentä.
3) toimittaa vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin sekä
nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunnan jäsenten
ja varajäsenten valinnassa noudatetaan tasa-arvosäännöksiä.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että tulevissa seurakuntavaaleissa
Salon seurakunta on yhtenä äänestysalueena.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt ja varahenkilöt:
varsinainen jäsen
Pekka Gustafsson
Tuula Jokela
Pentti Laakkio
Arja Lystilä
Pertti Nummi
Ilpo Sairanen
Ritva Sorvari
Markku Toivonen
Katariina Tuovinen
Pekka Vilminko

varajäsen
Maija Iltanen
Kristiina Kymäläinen
Anneli Kyyrä
Kalle-Pekka Laine
Erkki Laurila
Simo Lystilä
Juha Mielikäinen
Minna Mäkinen
Jukka Niemi
Saku Nikkanen
Sirkka-Liisa Teräsvasara
Pirjo Tuominen
Heli Veikkolin
Paula Vilminko
Pirjo Virtanen

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä
vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Pentti Laakkion.
-------------------------------------------Annikka Viitaniemi poistui klo 18.35.
-------------------------------------------16 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
17 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto on kokouksissaan 21.2.2018 ja 21.3.2018 tehnyt mm.
seuraavia päätöksiä:
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Päätös:

vuokrannut Ollikan päiväkotitilan Päiväkoti Satumaalle
uusinut vuokrasopimuksen, jolla partiolippukunta Halikon Siniset
ry:lle annetaan käyttöoikeus metsäalueelle retkeilytarkoituksiin
uusinut vuokrasopimuksen, jolla partiolippukunta Perniön Pyhän
Laurin Ritarit PLR ry:lle vuokrataan Rotholma-niminen rakennus
vakinaistanut kolmen määräaikaisen lastenohjaajan työsopimukset
hyväksynyt yhteistyösopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
Sanna Kelkan työn tukemisesta

Merkittiin tiedoksi.

18 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.
Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan, olemme todenneet
sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.
Salo 20.4.2018

Pirjo Parviainen

Jorma Peltonen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 11.4.2018–23.5.2018.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.4.2018–23.5.2018 klo 9.00–13.00.
Salo 24.5.2018

Marjut Eriksson

