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51 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
52 §
Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toteaminen:

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

Päätös:

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

53 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat Peltonen Aimo ja Vesalainen Paula.

Tarkastusmenettely:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
Salo-Uskelan seurakunnan taloustoimistossa 27.10.2008 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salo-Uskelan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.10.2008- 12.11.2008 klo 9.00–
15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Aimo Peltonen ja Paula
Vesalainen. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

54 §
Henkilöstön siirtolistan lähettäminen tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen päätettäväksi
Kirkkohallituksen 26.2.2008 tekemässä päätöksessä todetaan uuden
seurakunnan viroista ja työtehtävistä mm. seuraavasti:
”Uuteen Salon seurakuntaan perustetaan 1.1.2009 lukien kirkkoherran
virka, johon siirretään Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoherra Jouko
Pukari.
Uuteen seurakuntaan perustetaan 1.1.2009 lukien kappalaisenvirat,
joihin samasta ajankohdasta lukien siirretään lakkautettujen seurakuntien
kappalaisenvirkojen vakinaiset viranhaltijat ja muiden kuin SaloUskelan seurakunnan kirkkoherranvirkojen vakinaiset viranhaltijat.
Uuteen Salon seurakuntaan perustetaan 1.1.2009 lukien vastaavat
kanttorinvirat (A-, B, ja C-kanttorin virat) kuin lakkautettavien
seurakuntien kanttorinvirkojen vakinaisilla viranhaltijoilla on, ja heidät
siirretään 1.1.2009 lukien näihin vastaaviin virkoihin.
Muut lakkautettavien seurakuntien viranhaltijat ja työntekijät siirretään
kirkkolain 13 luvun 2 § nojalla heille soveltuviin uuden Salon
seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin siten kuin
kirkkohallitus siitä myöhemmin erikseen päättää. Järjestelytoimikunta
valmistelee asian ja lähettää sen tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle päätettäväksi.”
Henkilöstön siirtolista on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti
rovastikunnan seurakuntien työntekijöiden edustajien
yhteistoimintakokouksessa 26.8.2008.

Siirtolista on liitteenä 1. Huomattavaa on, että siirtolista on
rekisterilistaus, jota vain kokoon kutsutuilla on oikeus käsitellä. Lista ei
ole julkinen eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin. (Henkilötietolaki 2 Luku).
Muodostunut siirtolista on tilanteen 19.8.2008 mukainen. Peruspalkka
ei sisällä 1.10.2008 voimaan tullutta yleiskorotusta. Virka- ja työehtosopimuksen mukaiset 1.10.2008 voimaan tulleet korotukset palkkoihin
huomioidaan vuoden vaihteessa henkilöstöä uuteen seurakuntaan
siirrettäessä.
Salon seurakuntaa muodostettaessa 10 seurakuntaa liitetään yhteen.
Seurakuntaliitoksen suuruuden takia vuosi 2009 on toiminnan
organisoinnin siirtymävuosi. 1.1.2009 työntekijät ja viranhaltijat jatkavat
uuden seurakunnan palveluksessa toistaiseksi samoissa tehtävissä kuin
he ovat tehneet vuoden 2008 puolella. Sitä mukaa kuin on käytännössä
mahdollista, työntekijät siirtyvät tekemään niitä uuden organisoinnin
mukaisia tehtäviä, joista järjestelytoimikunta on päättänyt. Näin työntekijät vähitellen vuoden 2009 kuluessa siirtyvät uudessa seurakunnassa
perustettaviin tehtäviin ja virkoihin. Tehtävien vaativuusryhmät ja
palkkaus tarkastetaan myös siirtymäkauden kuluessa ja tehtävien
vaativuusryhmien määrittelyn jälkeen työntekijöille maksetaan uuden
seurakunnan tehtävien mukaista palkkaa 1.1.2009 lukien. Palkkauksen
osalta on kuitenkin erikseen sovittu, että siirtovaiheessa ei kenenkään
työntekijän palkka laske, vaan tehtävien vaativuusryhmän mahdollisesti
laskiessa erotus maksetaan työntekijälle henkilökohtaisena lisänä.
Talousjohtajan esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 1 olevan henkilöstön siirtolistan.
Järjestelytoimikunta antaa liitteen 1 mukaisen henkilöstön siirron uuteen
Salon seurakuntaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen
hyväksyttäväksi.

Päätös:

Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti liitteenä 1 olevan
henkilöstön siirtolistan.
Järjestelytoimikunta antoi yksimielisesti liitteenä 1 olevan henkilöstön
siirron lähetettäväksi tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen
hyväksyttäväksi.

55 §
Salon seurakunnan virkasäännön hyväksyminen
Seurakunnan viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista annetaan
voimassa olevien säännösten ja virkaehtosopimuksen lisäksi tarpeelliset
määräykset virkasäännössä. Siinä annetaan myös yleiset määräykset
viranhaltijoiden ottamisesta. Virkasääntö on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Uuden Salon seurakunnan virkasääntöehdotus on käsitelty rovastikunnan
työntekijöiden edustajien yhteistoimintakokouksessa 26.8.2008. Ehdotus

virkasäännöksi on liitteenä 2. Virkasääntö on laadittu Kirkkohallituksen
antaman mallivirkasäännön perusteella.
Talousjohtajan esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteessä 2 olevan Salon seurakunnan
virkasäännön ja antaa sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti liitteenä 2 olevan Salon
seurakunnan virkasäännön ja päätti antaa sen tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

56 §
Salon seurakunnan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusyhtiöstä päättäminen
Salon seurakunnan aloittaessa toimintansa 1.1.2009 on seurakunnalla
oltava voimassa lakisääteiset tapaturma- ym. vakuutukset.
Tapaturmavakuutuksista on pyydetty tarjoukset Fenniasta, Tapiolasta,
Lähivakuutuksesta, If Vahinkovakuutusyhtiöstä ja Pohjolasta.
Tarjouspyyntö sekä saatujen tarjousten yhteenveto ovat liitteenä 3 ja 4.
Tarjousten yhteenvedon perusteella kokonaisedullisin tarjouksista on
Tapiola yhtiöiden antama tarjous. Seurakunnan pyytämien
oletuslaskelmien mukaan Tapiolan hinta on edullisin ja vakuutustuotteet
sekä palvelut vastaavat hyvin seurakunnan tarpeita.
Talousjohtajan esitys:

Salon seurakunnan lakisääteiset vakuutukset annetaan Keskinäinen
vakuutusyhtiö Tapiolan hoidettavaksi 1.1.2009 lähtien.
Talousjohtaja Kari Kulmalalle annetaan valtuudet solmia Tapiolayhtiön kanssa sopimus Salon seurakunnan lakisääteisistä vakuutuksista.
…………………………………
Pykälän 56 käsittelyn alkaessa Antti Ruska totesi olevansa jäävi ja
poistui kokoustilasta klo. 17.15. Hän palasi kokoustilaan takaisin 56 §
käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 17.25.

Päätös:

Salon seurakunnan lakisääteiset vakuutukset annettiin yksimielisesti
Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiolan hoidettavaksi 1.1.2009 lähtien.
Perusteluna on se, että Tapiolan antama tarjous on Salon seurakunnan
kannalta kokonaisedullisin saaduista tarjouksista.
Talousjohtaja Kari Kulmalalle annettiin valtuudet solmia Tapiola yhtiön
kanssa sopimus Salon seurakunnan lakisääteisistä vakuutuksista.

57 §
Uuden seurakunnan talous- hautausmaa- ja kiinteistöhallinnon sekä kirkkoherranvirastojen
perusorganisointi ja henkilöstön sijoittaminen tehtäviin
Hallinnon organisoinnista on käyty yhteistoimintalain mukaisia
neuvotteluja 11.9 ja 23.9.2008 pidetyissä työpaikkakokouksissa, joihin
kutsuttiin kaikki rovastikunnan hallinnon työntekijät. Työnantajaa
kokouksissa ovat edustaneet talousjohtaja Kari Kulmala sekä
kirkkoherra Jouko Pukari. Samassa kokouksessa on käyty neuvotteluja
sekä taloushallinnon että kirkkoherranvirastojen organisoinnista uudessa
seurakunnassa.
Neuvotteluissa käytiin läpi uuden seurakunnan tehtäviä sekä niitä
toiveita, joita työntekijöillä on sijoittelusta uuden seurakunnan tehtäviin.
Neuvotteluissa pyrittiin ratkaisuun jossa työntekijöiden toiveita voidaan
ainakin osittain huomioida siten, että tehtävät voidaan hoitaa
mahdollisimman järkevästi ja seurakuntaa palvelevalla tavalla.
Talous- kiinteistötointa ja hautatointa koskeva esitys yksityiskohtaisesta
perusorganisoinnista on liitteenä 5.
Kirkkoherranvirastoja koskeva organisointiesitys on liitteenä 6.
Ehdotuksen mukaan hautaus- ja kiinteistötoimen hallinto sijoitetaan
Halikkoon ja muun taloushallinnon päätoimipaikaksi tulee Salo.
Toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että hautaus- ja kiinteistötoimen
hallinto on yhdessä toimipaikassa. Näillä toiminnoilla on paljon yhteistä
konekantaa sekä työvoimaa, joten myös saumaton yhteistyö
hautaustoimen ja kiinteistötoimen ohjaustoimintojen välillä on
välttämätöntä.
Kirkkoherranvirastojen osalta ehdotuksessa on lähdetty siitä, että
suurimmissa toimipisteissä eli Halikossa, Perniössä ja Salossa on
päivittäin auki oleva viraston toimipiste. Muiden alueiden virastojen
asiakaspalvelutarve hoidetaan kiertävien kanslistien avulla.
Mikäli järjestelytoimikunta hyväksyy esitykset, ryhdytään esitysten
perusteella suunnittelemaan tarkennettuja tehtävänkuvia, virkojen
perustamisesityksiä ja johtosääntöjä. Vuosi 2009 on siirtymäkausi ja
uusiin tehtäviin siirrytään vuoden alkupuolen aikana siten, kuin
tehtävien järjestely käytännössä on mahdollista.
Esitys:

Talousjohtaja Kulmala ehdottaa, että järjestelytoimikunta hyväksyy
liitteenä 5 olevan talous- hautatoimen ja kiinteistötoimen perusorganisoinnin sekä ehdotetun henkilöstön sijoittelun tehtäviin.
Kirkkoherra Pukari ehdottaa, järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 6
olevan kirkkoherranvirastojen perusorganisoinnin sekä henkilöstön
sijoittelun tehtäviin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

58 §
Uuden Salon seurakunnan palkka-asiamiehen ja työsuojelupäällikön nimeäminen
Uutta seurakuntaa varten tulee järjestelytoimikunnan nimetä palkkaasiamies sekä työsuojelupäällikkö, jotta seurakunnalle määrätyt
palkkausneuvotteluja ja työsuojelua koskevat lakimääräiset tehtävät
voidaan hoitaa määräysten mukaan heti uuden seurakunnan aloitettua
toimintansa.
Kirkkoherra Pukarin esitys:
Kirkkoherra Pukari ehdottaa, että Salon seurakunnan palkkaasiamieheksi ja työsuojelupäälliköksi nimetään talousjohtaja Kari
Kulmala.
Päätös:

Uuden seurakunnan palkka-asiamieheksi ja työsuojelupäälliköksi
nimitettiin yksimielisesti talousjohtaja Kari Kulmala.

59 §
Salon seurakunnan ja Salon kaupungin välinen sopimus perheneuvonnan palvelujen tuottamisesta
Salon kaupungin ja Salon seurakunnan välillä on neuvoteltu
perheneuvonnan yhteistyösopimuksesta, joka kattaa uuden Salon
kaupungin alueella olevat asukkaat.
Aikanaan kun perheasiain neuvottelukeskus perustettiin, oli
tarkoituksena, että kunnat vastaavat kolmasosan kuluista ja seurakunnat
loput. 90-luvun vaihteessa tullut lama-aika pakotti Salon kaupungin
kuitenkin muuttamaan summan kiinteäksi rahasummaksi. Tämä oli
mahdollista koska aikanaan sovittua periaatteellista kustannusjakoa ei
ollut kirjoitettu sopimukseen. Kustannusten noustessa kaupungin %osuus kuluihin osallistumisesta on näin ollen vähitellen pienentynyt.
Uudessa sopimusehdotuksessa on neuvoteltu, että siirtymäajan jälkeen
kaupungin kustannusosuus palautuu alkuperäiseen ajatukseen eli 33 %
kustannuksista.
Sopimusehdotus on liitteenä 7.
Salon kaupungin järjestelytoimikunta on hyväksynyt sopimusehdotuksen
kokouksessaan 30.9.2008.
Kirkkoh. Pukarin ja
talousj. Kulmalan esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 7 olevan Salon kaupungin kanssa
solmittavan yhteistyösopimuksen perheneuvonnan palvelujen
tuottamisesta.

Järjestelytoimikunta valtuuttaa kirkkoherra Jouko Pukarin ja
talousjohtaja Kari Kulmalan allekirjoittamaan sopimuksen Salon
seurakunnan puolesta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

60 §
Muut asiat

Kiikalan seurakunnan kanttoritilanne
Pertti Nummi toi esille, että Kiikalan kanttorina toimivan Riitta
Heleniuksen sopimusta haluttaisiin Kiikalan kirkkoneuvoston toimesta
väliaikaisesti jatkaa ainakin puoli vuotta. Tällä tavalla kanttorin
säilyminen seurakunnassa voitaisiin turvata vuodenvaihteen
muutostilanteessa.

Päätös:

Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti, että Riitta Heleniuksen
sopimusta toimia Kiikalan kanttorina jatketaan 30.6.2009 asti.
Tulevien seurakuntavaalien ennakkoäänestys
Edellisessä kokouksessa oli esillä tulevien vaalien ennakkoäänestys.
Kirkkoherra Jouko Pukari ilmoitti, että vaalien ennakkoäänestys on
tuomiokapitulin määrääminä päivinä eli 23.–27.3.2009 eikä ennakkoäänestystä voi tuomiokapitulin mukaan aloittaa sunnuntaina. Vaalilainsäädäntö määrää tarkasti milloin ennakkoäänestys toimitetaan.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

61 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.
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 27.10.2008

Paula Vesalainen

Aimo Peltonen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.10.2008–12.11.2008.

Salossa 12.11.2008

Taina Manelius

