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26 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
27 §
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.

28 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Seppo Knuutila ja
Tapani Laakso.
Tarkastusmenettely:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
Salo-Uskelan seurakunnan taloustoimistossa 22.9.2008 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salo-Uskelan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 23.9.2008–8.10.2008 klo 9.00–
15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Seppo Knuutila ja
Tapani Laakso.
Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

29 §
Salon seurakunnan taloussääntö
Ehdotus uuden seurakunnan taloussäännöksi on liitteenä 1. Taloussääntö
on kirkkohallituksen antaman mallisäännön mukainen. Taloussäännössä
määritellään ne periaatteet, miten taloustointa lakien ja määräysten mukaan hoidetaan seurakunnassa.
Talousjohtajan esitys:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella talousjohtaja ehdottaa, että järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan taloussäännön liitteen 1 mukaisena. Taloussääntö astuu voimaan 1.1.2009.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

30 §
Pyyntö ammattiliittojen luottamusmiesten nimeämiseksi uuteen Salon seurakuntaan
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella ehdotetaan, että järjestelytoimikunta
pyytää henkilöstöä nimeämään työntekijöiden ammattijärjestöjen luottamusmiehet uuteen Salon seurakuntaan. Luottamusmiehet on tarpeellista
nimetä henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintamenettelyä
varten.
Järjestelytoimikunta päätti yksimielisesti pyytää henkilöstöä nimeämään
työntekijöiden ammattijärjestöjen luottamusmiehet uuteen Salon seurakuntaan henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintamenettelyä
varten.

31 §
Salon seurakunnan hinnasto 1.1.2009 lähtien
Hinnoittelua pohtinut työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja johtoryhmä on käsitellyt hinnaston ja muokannut sitä. Uuden seurakunnan
hinnasto (liite 2) on laadittu yhdistelemällä ja yksinkertaistamalla
vanhoja seurakuntien hinnastoja. Uuden seurakunnan toiminnan
käynnistyttyä voidaan hinnastoja edelleen tulevina vuosina muuttaa
kustannustason kehityksen perusteella. Nyt lähtökohtana on ollut
yhteisen ja tasapuolisen hinnoittelupohjan löytäminen seurakunnan
toiminnan alkaessa.
Talousjohtajan esitys:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella talousjohtaja ehdottaa, että
järjestelytoimikunta hyväksyy uuden seurakunnan hinnaston. (liite 2)

Päätös:

Järjestelytoimikunta hyväksyi uuden seurakunnan hinnaston muutettuna
seuraavilta osin:
Isospalkkiot leireiltä ovat 20 euroa/vuorokausi 15 euron sijasta.
Eri järjestöiltä ja yhdistyksiltä peritään kokoustilavuokra niiltä yhdistyksiltä, joiden toimintaa pidetään seurakunnan ulkopuolisena toimintana.
Niiltä, jotka toimivat yhteistyössä seurakunnan kanssa ei, peritä kokoustilavuokria. Päätöksen siitä, peritäänkö tilaisuudesta vuokra vai ei, tekee
kunkin seurakunta-alueen kappalainen, koska hän tuntee alueensa tilanteen parhaiten.
Päätöksenteon yhteydessä palautettiin hinnastotyöryhmän valmisteltavaksi kysymys hautainhoitorahaston mahdollisuudesta tarjota jatkossa
myös kahdet kukkaset hoidon yhteydessä.
Hinnastotyöryhmän valmisteltavaksi otettiin Särkisalon edustajan Seppo
Willgrenin esille tuoma Särkisalon seurakunnan jäsenilleen tarjoama
verkkokalastuslupien myynti hintaan 33 euroa, sekä seurakunnan vesille
oikeuttavan viehekalastusmaksun myyminen hintaan 15,50 euroa.
Työryhmän tulee selvittää, miten näiden kanssa menetellään jatkossa.

32 §
Kirkko-verkon kiinteiden atk-yhteyksien yhteensovittaminen seurakuntien liitosvaiheessa
Seurakuntien liittyessä yhteen, tulisi kaikkien alueiden päästä yhteiseen
atk-verkkoon, jotta työskentely- ja asiakaspalvelumahdollisuudet olisivat
samat koko seurakunnan alueella. Verkkojen yhdistäminen on yksinkertaisinta toteuttaa siten, että seurakunnilla olevat Elisan kirkko-verkkoyhteydet päivitetään ja yhdistetään ne siten, että yhteys Salossa sijaitsevaan atk-palvelimeen mahdollistuu. (liite 3, 3a) Yhteyksien muuttaminen voidaan toteuttaa yhteyksiä katkaisematta, koska vanhat yhteydet
kirkko-verkkoon on tarkoitus pitää toiminnassa niin kauan kunnes uudet
yhteydet toimivat. Muutostyö on tarkoitus tehdä syksyn 2008 aikana.

Tarvittavat ip-osoitteiden ja käyttäjätunnusten muutokset tekee
seurakuntien käyttämä Tietoasema Oy:n atk-tukihenkilö.
Talousjohtajan esitys:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella talousjohtaja ehdottaa että järjestelytoimikunta päättää, että seurakuntien Elisan kanssa tekemää yhteistyötä
jatketaan myös uudessa seurakunnassa. Uuteen Salon seurakunnan kaikkiin kirkko-verkkoon nyt kuuluviin toimipisteisiin hankitaan siis edelleen seurakuntaliitosvaiheessa kirkko-verkkoliittymä Elisan kautta.
Uuden seurakunnan toiminnan rutiinien käynnistyttyä voidaan liittymistä
aikanaan järjestää tarjouskilpailutus eri operaattoreiden kesken.
Järjestelytoimikunta antaa talousjohtaja Kari Kulmalalle oikeuden
solmia uuden seurakunnan nimissä sopimus kirkko-verkon liittymistä
Elisa Oyj:n kanssa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33 §
Toimistotilojen laajentaminen toteutuvan seurakuntaliitoksen takia osoitteessa Torikatu 6
Johtoryhmä on keskustellut toimistotilojen laajentamisesta kokouksessaan ja tämän jälkeen Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoneuvosto on
tehnyt päätöksen tilojen muutoksista kalustoineen ja atk-laitteineen.
Kirkkoneuvoston päätös ja selostus asiasta on liitteenä 4.
Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt, että hanke
toteutetaan, mikäli myös järjestelytoimikunta on hankkeen takana.
Talousjohtajan esitys:

Järjestelytoimikunta päättää toteutetaanko toimistotilojen laajennus- ja
korjaushanke uuden seurakunnan tarpeisiin Salo-Uskelan seurakunnan
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Päätös:

Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti hankkeen toteuttamisen.

34 §
Perustettavan Salon seurakunnan sijoituspolitiikka
Johtoryhmä on käsitellyt kokouksessaan tulevan uuden seurakunnan
sijoituspolitiikkaa. Sijoituspolitiikan määrittely tässä vaiheessa on tärkeää, jotta säännöt ovat voimassa uuden seurakunnan syntyessä. Näin
asioita voidaan sujuvasti hoitaa heti tulevan vuoden alusta lähtien.
Ehdotukset tulevan Salon seurakunnan sekä Salon seurakunnan
hautainhoitorahaston sijoituspolitiikaksi ovat liitteenä 5 ja 6.
Talousjohtajan esitys:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella talousjohtaja ehdottaa, että
järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 5 olevan Salon seurakunnan
sijoituspolitiikan ja liitteenä 6 olevan Salon seurakunnan
hautainhoitorahaston sijoituspolitiikan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35 §
Uuden Salon seurakunnan talous- ja kiinteistöhallinnon perusorganisaatio
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja esittelee toimikunnalle johtoryhmän kokouksessa käsitellyn talous- ja kiinteistöhallinnon perusorganisaatioehdotuksen. (liite 7) Talousjohtaja Kari Kulmala ei ole osallistunut
johtoryhmän 27.8. ja 2.9.2008 pidettyihin kokouksiin, joissa asiaa on
käsitelty.
Johtoryhmä on käymissään keskusteluissa pohtinut asiaa erilaisten mallien pohjalta. Ensimmäisen mallin mukaan talous- ja kiinteistöhallinto
jakaantuisi neljään osastoon, joilla olisi omat vetäjänsä ja koko hallinnon
johtajana toimisi talousjohtaja. Toisessa mallissa neljä osastoa olisivat
samalla viivalla ja esimiehenä olisi suoraan kirkkoneuvosto. Myös malleissa 3-6 toimisi joko suoraan tai porrastetusti esimiehenä koko kirkkoneuvosto.
Käydyn keskustelun perusteella johtoryhmä päätti esittää järjestelytoimikunnalle, että se hyväksyisi mallin 1. Jos tuleva kehitys vaatisi,
siitä olisi helpoin siirtyä johonkin muuhun malliin.
Talousjohtaja Kari Kulmala on jäävi käsittelemään asiaa ja kokoukselle
on valittava toinen pöytäkirjanpitäjä pykälän käsittelyn ajaksi.
Järjestelytoimikunnan
puheenjohtajan esitys

Järjestelytoimikunta hyväksyy johtoryhmän esityksen ja tulevan Salon
seurakunnan talous- ja kiinteistöhallinnon organisaatio rakennetaan
mallin 1 mukaisesti. Tästä mallista on tarvittaessa helppo siirtyä
johonkin muuhun malliin.
………………………………………..
Talousjohtaja Kari Kulmala oli poissa kokoustilasta 35 § käsittelyn ajan.
Pöytäkirjan pitäjänä toimi kirkkoherra Jouko Pukari.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

36 §
Esitys kirkkohallitukselle uuden Salon seurakunnan talousjohtajasta
Johtoryhmä on 10.9.2008 käsitellyt tulevan Salon seurakunnan
talousjohtajan virkaa ja virkaan mahdollisesti nimitettävää henkilöä.
Talousjohtaja Kari Kulmala ei ole ollut johtoryhmän kokouksessa läsnä
asiaa käsiteltäessä. Asiaa järjestelytoimikunnassa käsiteltäessä talousjohtaja Kari Kulmala on jäävi ja kokoukselle on valittava toinen
pöytäkirjanpitäjä asian käsittelyn ajaksi.

Järjestelytoimikunnan
puheenjohtajan esitys:

Johtoryhmän päätöksen mukaan puheenjohtaja esittää, että kirkkolain 13
luvun 2 § mukaan tulevan Salon seurakunnan perustettavaan talousjohtajan virkaan siirretään Salo-Uskelan seurakunnan talousjohtaja Kari
Kulmala. Järjestelytoimikunta tekee asiasta edellä mainitun esityksen
tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle.
Järjestelytoimikunnan esitys talousjohtajasta lähetetään muun henkilöstön siirtolistan käsittelyn yhteydessä tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen päätettäväksi.
……………………………………….
Talousjohtaja Kari Kulmala oli poissa kokoustilasta 36 § käsittelyn ajan.
Pöytäkirjan pitäjänä toimi kirkkoherra Jouko Pukari. Kari Kulmala kutsuttiin takaisin kokoustilaan ja pöytäkirjan pitäjäksi 36 § päätöksenteon
jälkeen.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

37 §
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajan erillispalkkio
Seurakuntaliitosvaiheessa järjestelytoimikunnan puheenjohtaja joutuu
tekemään huomattavan määrän työtä osallistuessaan erilaisiin seurakuntaliitoksen valmistelua tukeviin hankkeisiin. Tästä syystä johtoryhmä
on kokouksessaan 10.9.2008 pohtinut puheenjohtajalle maksettavaa
erilliskorvausta järjestelytoimikunnan ja johtoryhmän kokouksista. Tämä
erillispalkkio korvaisi osaltaan valmisteluun kulunutta aikaa sekä
toiminnasta aiheutuvia kuluja.
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ei ole ollut läsnä johtoryhmän
käsitellessä puheenjohtajan palkkioasiaa.
Talousjohtajan esitys:

Johtoryhmän esityksen mukaan talousjohtaja ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että järjestelytoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan
1.7.2008 lähtien erillispalkkio 60 euroa /kokous. Palkkio maksetaan
järjestelytoimikunnan ja järjestelytoimikunnan alaisen johtoryhmän
kokouksista. Palkkio maksetaan puolivuosittain jälkikäteen ja palkkion
maksaminen päättyy järjestelytoimikunnan toiminnan loppuessa.
Ensimmäisen kerran palkkio maksetaan helmikuussa 2009 ja aiheutuvat
kulut kirjataan uuden Salon seurakunnan kirjanpitoon.
…………………
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Juha Laurila oli poissa kokoustilasta 37 § käsittelyn ajan. Asian käsittelyn aikana varapuheenjohtaja
Antti Ruska toimi puheenjohtajana. Päätöksenteon jälkeen Juha Laurila
kutsuttiin takaisin kokouksen puheenjohtajaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

38 §
Muut asiat

Päätös:

Puheenjohtaja ilmoitti, että johtoryhmä pohtii vielä sitä, miten kaikki
järjestelytoimikunnan jäsenet voisivat saada tasapuolisesti jonkinlaisen
palkkion järjestelytoimikunnan kokouksista, koska tilanne eri
seurakuntien välillä vaihtelee.
Merkittiin tiedoksi.

40 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 18.05.

Kokouksen vakuudeksi

Juha Laurila
puheenjohtaja

Antti Ruska
puheenjohtaja 37 § kohdalla

Kari Kulmala
pöytäkirjan pitäjä

Jouko Pukari
pöytäkirjan pitäjä 35–36 §
kohdalla

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

Salossa 22.9.2008

Seppo Knuutila

Tapani Laakso

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.9.2008–8.10.2008.
Salossa 8.10.2008

Taina Manelius

