Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta
Pöytäkirja
Esityslista 5/2008
Aika:
Paikka:

15.10.2008 klo 18.00-19.10
Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo

Osallistujat:
Jäsen
Laurila Juha, pj.
Ruska Antti
Nieminen Riitta
Nummi Pertti
Koisti Ritva
Heinonen Paula
Leppävirta Merja
Knuutila Seppo
Vesalainen Paula
Laakso Tapani
Hyttinen Marjatta
Niinistö Susa
Peltonen Aimo
Alanne Hannu
Willgren Seppo
Alaja Pekka
Hekkala Juha
Pukari Jouko
Kulmala Kari
Rantala Kirsi
Kytölä Ulla-Maija
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Varajäsen

Läsnä Poissa

Gustafsson Pekka
Laakkio Pentti
Mannonen Kirsi
Pelto Raila
Viitaniemi Annikka
Heikkinen Seppo
Niemi Jukka
Nurmi Tapio
Lahti Eila
Lehtonen Harri
Ruostesaari M-L
Määttänen Annika
Vesa Simo
Määttänen Iiris
Aarnio Eija
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

x
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x

Kokoukseen oli erikseen kutsuttu myös aluetyön valmistelussa avustava konsultti
Pekka Alaja sekä lääninrovasti Juha Hekkala.
45 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
46 §
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 läsnäolijat kirjattiin.
Hyväksyttiin yksimielisesti erikseen kutsuttujen konsultti Pekka Alajan
sekä lääninrovasti Juha Hekkalan läsnäolo kokouksessa.
Todettiin kokous yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

47 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Niinistö Susa ja
Nummi Pertti.
Tarkastusmenettely:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
Salo-Uskelan seurakunnan taloustoimistossa 20.10.2008 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salo-Uskelan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.10.2008- 5.11.2008 klo 9.0015.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Susa Niinistö ja Pertti
Nummi. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

48 §
Tulevan seurakunnan aluetyömallin perusteista päättäminen
Seurakunnallisen aluetyön toteuttamistapaa uuden seurakunnan osalta on
pohdittu erilaisissa palavereissa syksyn aikana. Keskusteluissa on ollut
voimakkaimmin esillä ajatus sopivan työalamallin ja aluetyömallin
yhdistelmän soveltamisesta uuden seurakunnan hallinnossa ja toimintoja
ohjattaessa.
Johtoryhmä on käsitellyt aluetyötä kokouksessaan 7.10.2008.
Kokouksessaan johtoryhmä päätti, että se tekee järjestelytoimikunnalle
ensimmäisessä vaiheessa esityksen siitä perusmallista, jonka mukaan
seurakunnallista työtä sekä siihen liittyvää aluetyötä uudessa
seurakunnassa hoidetaan. Sen jälkeen kun tämä perusmalli on ratkaistu,
johtoryhmä valmistelee järjestelytoimikunnalle yksityiskohtaisen
esityksen perusmallin mukaisista johtosäännöistä, seurakunnallisen työn
henkilöstöorganisaation perusratkaisuista, lähiesimiesmallista ym. tähän
liittyvistä asioista.
Johtoryhmän käsitys on, että kun organisaatiota valmistellaan
huolellisesti vaiheittain, voidaan helpommin päästä järkevään
kokonaisratkaisuun, kuin yrittämällä koko yhtälön ratkaisemista kerralla.

Johtoryhmä on käyttänyt valmistelutyönsä apuna sitä materiaalia, joita
eri työryhmät, työalat ja rovastikunnan kirkkoherrat kokoustensa
perusteella ovat valmisteluprosessin aikana toimittaneet johtoryhmälle.
Johtoryhmä on päätynyt esittämään järjestelytoimikunnan ratkaistavaksi
kaksi erilaista mallia.
Malli 1
(mallin organisaatiokaavio on liitteenä 1)
Yhteiset työalat sekä johtokunnat ja neuvottelukunnat:
Uudessa Salon seurakunnassa on seuraavat koko seurakunnan yhteiset
seurakunnallisen työn työalat:
diakoniatyö
lähetystyö
lapsityö
nuorisotyö
musiikkityö
perheneuvonta
sairaalasielunhoito
Näitä työaloja ohjaavat ja tukevat kirkkoneuvoston apuna seuraavat
kirkkovaltuuston nimittämät johtokunnat ja kirkkoneuvoston nimittämät
neuvottelukunnat:
diakoniatyön johtokunta
lähetystyön johtokunta
lapsityön johtokunta
nuorisotyön johtokunta
musiikkityön neuvottelukunta
perheneuvonnan neuvottelukunta
sairaalasielunhoidon neuvottelukunta
Tarvittaessa voidaan neuvottelukunta nimittää myös esim.
maahanmuuttajatyöhön tai muuhun työhön, mikäli se katsotaan
tarpeelliseksi uudessa seurakunnassa.

Niille työaloille, joihin nimitetään johtokunnat hoitamaan työalaa koko
seurakunnan alueella, perustetaan työalojen johtavien viranhaltijoiden
virat.
Virkojen perustaminen ja virkojen johtosäännöt valmistellaan ja tuodaan
järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi sen jälkeen kun ensin on saatu
valmiiksi johtokuntien ja alueneuvostojen säännöt ja järjestelytoimikunta
on ne hyväksynyt.

Seurakunnan jakautuminen seurakunta-alueisiin ja alueneuvostot:
Seurakunta jakaantuu 10 seurakunta-alueeseen, joiden rajat noudattavat
nykyisten seurakuntien rajoja. Alueet ovat Halikon alue, Kiikalan alue,
Kiskon alue, Kuusjoen alue, Muurlan alue, Perniön alue, Perttelin alue,
Salo-Uskelan alue, Suomusjärven ja Särkisalon alue.
Kullakin alueella toimii kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston
nimittämä alueneuvosto.
Johtoryhmä valmistelee alueneuvostojen yksityiskohtaiset johtosäännöt
järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi. Säännöt valmistellaan sen
jälkeen kun perusmallista on tehty päätös. Sääntöjen valmistelun
yhteydessä tehdään esitys myös aluetyöhön liittyvästä viranhaltijoiden
tehtävänkuvista ja esimies-alaissuhteista.
Tukitoiminnot
Kirkkoneuvoston avuksi perustetaan kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta, joka huolehtii johtosääntönsä puitteissa seurakunnan
kiinteistö- ja hautaustoimen tehtävistä.
Malli 2
( mallin organisaatiokaavio on liitteenä 2)
Yhteiset työalat sekä johtokunnat ja neuvottelukunnat:
Uudessa Salon seurakunnassa on seuraavat koko seurakunnan yhteiset
seurakunnallisen työn työalat:
diakoniatyö
lähetystyö
lapsityö
nuorisotyö
musiikkityö
perheneuvonta
sairaalasielunhoito
Näitä työaloja ohjaavat ja tukevat kirkkoneuvoston apuna seuraavat
kirkkovaltuuston nimittämät johtokunnat ja kirkkoneuvoston nimittämät
neuvottelukunnat:
diakoniatyön johtokunta
lähetystyön johtokunta
lapsityön johtokunta
nuorisotyön johtokunta
musiikkityön neuvottelukunta
perheneuvonnan neuvottelukunta
sairaalasielunhoidon neuvottelukunta

Tarvittaessa voidaan neuvottelukunta nimittää myös esim.
maahanmuuttajatyöhön tai muuhun työhön, mikäli se katsotaan
tarpeelliseksi uudessa seurakunnassa.

Niille työaloille, joihin nimitetään johtokunnat hoitamaan työalaa koko
seurakunnan alueella, perustetaan työalojen johtavien viranhaltijoiden
virat.
Virkojen perustaminen ja virkojen johtosäännöt valmistellaan ja tuodaan
järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi sen jälkeen kun ensin on saatu
valmiiksi johtokuntien ja alueneuvostojen säännöt ja järjestelytoimikunta
on ne hyväksynyt.
Seurakunnan jakautuminen seurakunta-alueisiin sekä aluetyön
johtokunta ja alueneuvostot:
Seurakunta jakaantuu 10 seurakunta-alueeseen, joiden rajat noudattavat
nykyisten seurakuntien rajoja. Alueet ovat Halikon alue, Kiikalan alue,
Kiskon alue, Kuusjoen alue, Muurlan alue, Perniön alue, Perttelin alue,
Salo-Uskelan alue, Suomusjärven ja Särkisalon alue.
Seurakunnassa toimii kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston
nimittämä aluetyön johtokunta. Johtokuntaan nimitetään edustaja
kaikilta 10 alueelta.
Aluetyön johtokunnan erityisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että
kaikkien alueiden tarpeet tulevat huomioiduksi tasapuolisesti uudessa
seurakunnassa. Aluetyön johtokunta tasapainottaa siis muiden
johtokuntien työtä ja sitä epätasapainoa, joka saattaa syntyä, kun uudessa
seurakunnassa eri alueet ovat hyvin eri kokoisia.
Aluetyön johtokunnan apuna toimii kullakin seurakunta-alueella
alueneuvosto.
Koko seurakunnan aluetyön hoitamista varten perustetaan mallissa 2
seurakuntaan johtava aluetyön kappalaisen virka.
Johtoryhmä valmistelee aluetyön johtokunnan ja alueneuvostojen
yksityiskohtaiset johtosäännöt järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi.
Säännöt valmistellaan sen jälkeen kun perusmallista on tehty päätös.
Sääntöjen valmistelun yhteydessä tehdään esitys myös aluetyöhön
liittyvistä viranhaltijoiden tehtävänkuvista ja esimies-alaissuhteista.
Tukitoiminnot
Kirkkoneuvoston avuksi perustetaan kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta, joka huolehtii johtosääntönsä puitteissa seurakunnan
kiinteistö- ja hautaustoimen tehtävistä.

Kirkkoherra Pukarin esitys:
Johtoryhmän esityksen mukaisesti järjestelytoimikunta valitsee Salon
seurakunnan aluetyön mallin esitetyistä kahdesta eri mallista.
………………………………………….
Järjestelytoimikunta keskusteli mallien soveltuvuudesta uuden
seurakunnan aluetyön organisointiin.
Simo Vesa oli keskustelun aikana poissa kokoustilasta klo. 18.50-18.55.
Hän palasi kokoustilaan ennen päätöksentekoa.
Keskustelun kuluessa Pentti Laakkio esitti, että aluetyön malliksi
valitaan malli numero 1. Riitta Nieminen sekä Seppo Willgren
kannattivat esitystä. Marjatta Hyttinen esitti valittavaksi mallin numero 2
ja Susa Niinistö kannatti esitystä.
Koska kokouksen aikana oli tullut kaksi esitystä, joita kumpaakin oli
kannatettu, puheenjohtaja totesi, että kokous äänestää valittavasta
mallista.
Suoritetussa äänestyksessä malli numero 1 sai kolme (3) ääntä ja malli
numero 2 sai yksitoista (11) ääntä.
Päätös:

Suoritetun äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että
järjestelytoimikunta on valinnut uuden Salon seurakunnan aluetyön
organisaatioksi mallin numero 2 mukaisen perusratkaisun.
Äänestyksessä malli numero 2 sai 11 ääntä ja malli numero 1 sai 3 ääntä.

49 §
Ennakkoäänestyksen toteuttaminen pidettävissä seurakuntavaaleissa
Lääninrovasti Juha Hekkala totesi, että tuomiokapituli on määrännyt
pidettäväksi seurakuntavaalit siten, että vaalit aloitetaan 5.4.2009.
Ennakkoäänestys on määrätty tapahtuvaksi 23.-27.3.2009. Lääninrovasti
on miettinyt, olisiko mahdollista aloittaa ennakkoäänestys jo esim.
sunnuntaina 22.3, jolloin ennakkoäänestys voisi tapahtua kaikissa alueen
kirkoissa.
Kirkkoherra Pukari selvittää asiaa tuomiokapitulista ja tiedottaa asiasta
johtoryhmälle. Järjestelytoimikunta ottaa kantaa muihin vaaleihin
liittyviin kysymyksiin kun viralliset päätökset sekä ohjeet vaaleista on
saatu tuomiokapitulilta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

50 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

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 20.10.2008

Susa Niinistö

Pertti Nummi

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.10-5.11.2008.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.10.2008-5.11.2008.

Salossa 5.11.2008

Taina Manelius

