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67 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
68 §
Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toteaminen:

Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja toimitti nimenhuudon ja sihteeri kirjasi läsnäolijat.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

69 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat Alanne Hannu ja Willgren Seppo.

Tarkastusmenettely:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
Salon seurakunnan taloustoimistossa 8.5.2009.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salon seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 11.5.2009- 26.5.2009 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hannu Alanne ja Seppo
Willgren.
Järjestelytoimikunta päätti, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan Salon
seurakunnan taloustoimistossa 8.5.2009.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salon seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 11.5.2009- 26.5.2009 klo 9.00–15.00.

70 §
Kanttori Räisästä koskeva KL 23 § mukainen kurinpitomenettely ja virasta pidättäminen KL 6
luvun 9 § mukaan
Prosessia koskevat liitteenä olevat asiakirjat sisältävät henkilökohtaisia
tietoja, jotka eivät ole julkisia. (liite 1) Asiakirjat ovat käytössä vain
järjestelytoimikunnan kokouksessa päätöstä tehtäessä eikä asiakirjoista
anneta tietoja julkisuuteen.
Martti Räisästä on kehotettu antamaan järjestelytoimikunnalle 5.5.2009
mennessä KL 6 luvun 10 § mukainen selitys asiasta. Järjestelytoimikunta
käsittelee selityksen kokouksessaan 6.5.2009. Martti Räisäsellä on
tarvittaessa mahdollisuus antaa kokouksessa selitys asiasta myös
henkilökohtaisesti.

Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta vaatii kanttori Martti Räisäsen viralta panoa sekä
kutsuu KL 23 luvun 5 § mukaisesti hiippakunnan tutkinta-asiamiehen
suorittamaan valmistavan tutkinnan asiassa. Järjestelytoimikunta kutsuu
asiaan kurinpitoasiamieheksi tuomiokapituliin määrätyn
kurinpitoasiamiehen KL 23 luvun 4 § mukaisesti.
Kanttori Martti Räisänen pidätetään virasta 21.4.2009 lähtien toistaiseksi
siihen asti kunnes Kirkkolain mukainen kurinpitoprosessi on käyty läpi.
…………………………………….

Järjestelytoimikunta totesi, että Räisänen on antanut selityksen asiassa.
(liite 11, ei julkinen) Järjestelytoimikunta keskusteli selityksestä sekä
johtoryhmän esityksestä. Keskustelun jälkeen järjestelytoimikunta teki
alla olevan päätöksen.
Päätös:

Järjestelytoimikunta vaatii yksimielisesti kanttori Martti Räisäsen
viralta panoa tehtävien laiminlyönnin takia sekä kutsuu KL 23 luvun 5 §
mukaisesti hiippakunnan tutkinta-asiamiehen suorittamaan valmistavan
tutkinnan asiassa. Järjestelytoimikunta kutsuu asiaan kurinpitoasiamieheksi tuomiokapituliin määrätyn kurinpitoasiamiehen KL 23 luvun 4
§ mukaisesti.
Kanttori Martti Räisänen pidätetään yksimielisesti virasta 21.4.2009
lähtien toistaiseksi siihen asti kunnes Kirkkolain mukainen kurinpitoprosessi on käyty läpi. Virastapidättämispäätöksen perustelut ovat
liitteinä. (liitteet 12 ja 13, ei julkisia)

71 §
Salon seurakunnan seurakuntavaalien tulos ja kirkkovaltuuston I kokouksessa suoritettavat valinnat
Vaalilautakunta antaa Salon seurakunnassa pidettyjen ylimääräisten
seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi järjestelytoimikunnalle. (liite 2)
Seurakuntarakennejärjestelyjen tuloksena syntyneen Salon seurakunnan
I kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu koolle järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja. Puheenjohtaja on ilmoittanut, että I kirkkovaltuuston
kokous pidetään keskiviikkona 27.5.2009 klo 18.00.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Järjestelytoimikunnan uudelle seurakunnalle hyväksymien ohje- ja
johtosääntöjen mukaiset luottamuselinten henkilövalinnat kuuluvat myös
uuden kirkkovaltuuston kauden alussa tehtäviin päätöksiin.
Suoritettavista toimielinten valinnoista lähetetään pykäläkohtainen
esityslista ja asialuettelo kirkkovaltuuston ensimmäistä kokousta varten.
Koska uusi seurakunta on suuri, olisi kirkkovaltuuston kokouksessa
hyvä saada kirjallisesti luottamuselimiin ehdotettavien jäsenten nimet,
osoitteet ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot. Näin saataisiin
helposti luottamushenkilöiden yhteystiedot päivitettyä uusiin postitusym. listoihin.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta merkitsee seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi.
Järjestelytoimikunta ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
suorittaa tulevassa kokouksessaan lakien sekä säännösten ja määräysten
mukaiset henkilövalinnat.

Kirkkovaltuuston tulee tehdä seuraavat henkilö- ja
luottamuselinvalinnat:
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan 3 jäsentä
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten henkilökohtaiset
varajäsenet
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta
Kirkkoneuvoston muut jäsenet
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
Aluetyön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Aluetyön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Aluetyön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Diakoniatyön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Diakoniatyön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan valinta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten valinta
Lapsityön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Lapsityön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Lapsityön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Lähetystyön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Lähetystyön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta
Musiikkityön neuvottelukunnan puheenjohtajan valinta
Musiikkityön neuvottelukunnan 9 muun jäsenen valinta
Musiikkityön neuvottelukunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta
Nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajan valinta
Nuorisotyön johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Nuorisotyön johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta
Perheneuvonnan neuvottelukunnan puheenjohtajan valinta
Perheneuvonnan neuvottelukunnan 9 muun jäsenen valinta
Perheneuvonnan neuvottelukunnan jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten valinta

Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunnan puheenjohtajan valinta
Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunnan 6 muun jäsenen valinta
Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunnan jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten valinta
Alueneuvoston 5-11 jäsenen valinta Halikon, Kiikalan, Kiskon,
Kuusjoen, Muurlan, Perttelin, Perniön, Salo-Uskelan, Suomusjärven ja
Särkisalon alueille.
Alueneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta eri
alueille.
Päätös:

Seurakuntavaalien tulos merkittiin tiedoksi.
Johtoryhmän esitys kirkkovaltuuston tulevista henkilö- ym. valinnoista
hyväksyttiin yksimielisesti esitettäväksi kirkkovaltuustolle.

72 §
Salon seurakunnan tilintarkastajien valintaesityksen tekeminen kirkkovaltuustolle
Säännökset seurakunnan tilintarkastajien valinnasta sisältyvät
Kirkkojärjestyksen 15 lukuun sekä Salon seurakunnan taloussäännön 29
§:ään, joka kuuluu seuraavasti:
”Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi.
Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön
mukaisesti.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa
kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti. Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä
tilintarkastajien puheenjohtajaksi.
Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla KHT-, HTMtai JHTT -tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä.”

Auktorisoiduista tilintarkastajista on järjestetty tarjouskilpailu.
Tarjoukset on pyydetty Oy Audiator Ab:ltä, Ernst & Young Oy:ltä sekä
Tilintarkastus ja konsultointi Harri Leinolta. (Liite 3) Alla on yhteenveto
saaduista tarjoushinnoista.

Tarjouksen
antaja

Oy Audiator Ab

Päivähinta ja
kokonaishinta
2009-2010
lakisääteisestä
tarkastuksesta
(sis.alv.)
Päivähinta 818,62
euroa/pv,
kokonaishinta
14 570,00 eur,

Lisätoimeksiannon
hinta (sis. alv)

Vastuullinen
tilintarkastaja/esitys
varatilintarkastajaksi

92,72 –158,60 eur/t
eli 695,40 eur/pv1189,50 eur/pv
tehtävän vaativuuden

JHTT, HTM Sinikka
Niitynperä,
varatilintarkastaja
JHTT, KHT Sari

(3pv+8pv+8pv)
Ernst & Young
Päivähinta 701,50
Oy
euroa/pv,
kokonaishinta
13 298,00 eur,
(3pv+8 pv+8pv)
Tilintarkastus ja Päivähinta 732,00
konsultointi Harri euroa/pv,
Leino
kokonaishinta
13 176,00 eur
(2pv+8pv+8pv)

Johtoryhmän esitys:

mukaan + matkakulut
567,30 eur/päivä,
vaativammat tehtävät
1317,60 eur/päivä

Isaksson
KHT Vesa Kiuas,
varatilintarkastaja
KHT Heidi Puputti

732 euroa/päivä,
kaikki tehtävät

HTM Harri Leino,
varatilintarkastaja
HTM Matti Koivisto

Järjestelytoimikunta ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja
talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa ja yhtä
monta varatilintarkastajaa kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti.
Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä tilintarkastajien puheenjohtajaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

73 §
Salon kaupungin ja Salon seurakunnan välinen sopimus iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä
Salon kaupungin hyväksymä seurakunnan ja kaupungin välinen sopimus
iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä 1.1.2009–30.6.2011 on liitteenä
4. Sopimuksen mukaan Salon kaupunki maksaa 80 % iltapäiväkerhotoiminnan kustannuksista ja seurakunta 20 %. Sopimus koskee
toistaiseksi Salo-Uskelan, Perniön ja Särkisalon alueita, eli alueita joilla
seurakunnat aikaisemminkin hoitivat iltapäiväkerhotoimintaa.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 4 olevan Salon seurakunnan ja
Salon kaupungin välisen sopimuksen koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä ajalle 1.1.2009–30.6.2011.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

74 §
Työmarkkinajärjestöjen sopiman 1.3.2009 lähtien maksettavan 0,6 % palkkajärjestelmäerän
kohdentaminen Salon seurakunnassa sekä papiston vaativuusryhmittelyn perusteiden ja
maksettavien palkkojen hyväksyminen
Seurakuntarakennevalmistelujen perusteista sovittaessa päätettiin, että
vuosi 2009 on rakennejärjestelyjen kannalta siirtymävuosi, jonka
kuluessa työntekijöiden tehtävänkuvat ja palkkauksen perusteet
täsmennetään. Suurin osa perusteista on käyty läpi ja palkat määrätty
sille tasolle johon ne vaativuusryhmittelyn mukaisesti kuuluvat.
Vaativuusryhmittelyn mukaiseen palkkatasoon asettaminen on uuden

seurakunnan puitteissa tapahtunut kertaeränä, jotta palkkauksen
perusteet jatkokehitystä varten on saatu kuntoon.
Papiston tehtävänkuvat ja vaativuusryhmät sekä järjestelmäerän
kohdentaminen on käyty läpi yt-lain mukaisissa neuvotteluissa. (liite 5)
Koska muiden kuukausipalkkaisten kuin papiston tehtävänkuvat ja
vaativuusryhmät sekä palkat on käsitelty jo aikaisemmin, voidaan
papiston palkkauksen täsmentämiseen käyttää 1.3.2009 voimaan
astunutta 0,6 % palkkajärjestelmäerää. Tämän lisäksi erää käytetään
säännösten mukaan niiden palkkojen tarkistamiseen, joiden on
seurakuntarakennejärjestelyissä todettu jääneen sen tason alle, mitä
itsenäiset seurakunnat ovat palkoista päättäneet. Kirkkohallituksen
antamien ohjeiden mukaan mikäli työtekijän palkkataso ei vielä ollut
ehtinyt siihen tasoon, johon se oli itsenäisissä seurakunnissa määrätty,
tulee järjestelmäerää käyttää tämän jälkeenjääneisyyden kiinniottoon.
0,6 % järjestelmäerän suuruus on yhteensä 2071 euroa. Tämä erä tulisi
siis 1.3.2009 kohdistaa Salon seurakunnan vielä seurakuntarakennemuutoksen yhteydessä tarkistamattomiin peruskuukausipalkkoihin.
Taulukko kohdistamisesta papistolle ja muille Kirkkohallituksen
ohjeissa määrätyille työntekijöille on liitteenä 6. Liite 6 sisältää
työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja ja listaa saa käyttää vain
päätöksenteon yhteydessä, listaus ei ole julkinen.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 6 olevan taulukon mukaiset
tehtävien vaativuusryhmät sekä 1.3.2009 takautuvasti maksettavat
vaativuusryhmien mukaiset peruspalkat.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

75 §
Salon seurakunnan puhelinjärjestelmien kartoittaminen ja kilpailutus
Syntyneen Salon seurakunnan puhelinjärjestelmät tulisi kartoittaa jotta
vanhentuneet järjestelmät voitaisiin saattaa ajan tasalle ja turvata
palvelujen riittävä taso seurakuntalaisille. Ajatuksena on ollut, että
järjestelmien uusimiseen varattaisiin rahat vuoden 2010 talousarvioon.
Johtoryhmä on keskustellut järjestelmien kartoittamisesta Learnpoint
Oy:n kanssa, joka on puhelinjärjestelmien selvittämiseen ja
kilpailuttamiseen erikoistunut yritys. Learnpoint Oy:n antama tarjous
järjestelmien selvittämisestä ja kilpailuttamisesta on liitteenä 7. Tarjous
on hinnaltaan 16470 euroa (sis. alv), lisäksi Learnpoint veloittaa
matkakulut kilometritaksan mukaan. Tarjous sisältää myös sen, että
Lernpoint haastattelee eri työalojen työntekijöitä ja luo näin kuvaa siitä,
millainen järjestelmä seurakuntaan on järkevää hankkia. Samoin
Learnpoint avustaa seurakuntaa työntekijöiden puhelinetujen ja
puhelinten käyttöperiaatteiden määrittelyn valmistelussa.

Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy Learnpoint Oy:n 8.4.2009 päivätyn
tarjouksen Salon seurakunnan puhelinjärjestelmien selvittämisestä ja
kilpailuttamisesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

76 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden vuosilomat
Lista kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden vuosilomista on liitteenä.
(liite 8).
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
vuosilomat liitteen 8 mukaan.
Vuosi 2009 on uuden seurakunnan toiminnan kannalta sisäänajovuosi.
Kirkkoherralle ja talousjohtajalle annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa
seurakunnan työntekijöiden loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin
toiminnan kannalta osoittautuu tarpeelliseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

77 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallitus on 31.3.2009 vahvistanut järjestelytoimikunnan
22.10.2008 tekemän päätöksen henkilöstön siirrosta Salon seurakunnan
palvelukseen 1.1.2009 lähtien. (liite 9)
Papiston vuosilomat ja vapaapäivät ovat liitteenä 10
järjestelytoimikunnalle tiedoksi.
Pastori Tom Lagerroos on määrätty kappalaisen sijaiseksi. (liite 14)
Kappalainen Juuso Peltomäki on ollut virkavapaalla 5.3.–30.4.2009.
(liite 15), sijaisena on toiminut Susa Niinistö. (liite 16)
Pastori Suvi Laaksonen on virkavapaalla 24.6.–9.8.2009. (liite 17)
Johtoryhmän esitys:

Merkitään tiedoksi.

78 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Kokouksen vakuudeksi

Juha Laurila
puheenjohtaja

Kari Kulmala
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edelläolevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen
kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.

Salossa 8.5.2009

Hannu Alanne

Seppo Willgren

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.5.2009–26.5.2009.

Salossa 26.5.2009

Taina Manelius

