Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta
Pöytäkirja
Esityslista 2/2008
Aika:
Paikka:

27.8.2008 klo 17.00–18.55
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
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

x
x
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Erikseen kutusuttuna oli paikalla seurakuntarakenteen valmistelussa avustava
konsultti Pekka Alaja.
13§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
14 §
Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toteaminen:

Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat
Järjestelytoimikunta antoi kokouksessaan 17.6.2008 läsnäolo- ja
puheoikeuden järjestelytoimikunnan kokouksiin myös yhdelle
henkilöstön edustajalle. Kokous toteaa, että henkilöstö on valinnut

edustajakseen Kirsi Rantalan. (liite 1) ja antaa Kirsi Rantalalle läsnäoloja puheoikeuden järjestelytoimikunnan kokouksissa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Toimitettiin nimenhuuto ja läsnäolijat kirjattiin.
Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Järjestelytoimikunta antoi yksimielisesti järjestelytoimikunnan
kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstön valitsemalle
edustajalle Kirsi Rantalalle.

15 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Marjatta Hyttinen ja
Ritva Koisti.
Tarkastusmenettely:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
Salo-Uskelan seurakunnan taloustoimistossa 1.9.2008 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salo-Uskelan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2.9.2008- 17.9.2008 klo 9.00-15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marjatta Hyttinen ja
Annikka Viitaniemi.

Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
16 §
Konsultti Pekka Alajan vierailu järjestelytoimikunnassa
Tuomiokapitulin nimittämä konsultti Pekka Alaja on ilmoittanut, että
hän haluaisi tulla 27.8.2008 pidettävään järjestelytoimikunnan
kokoukseen keskustelemaan järjestelytoimikunnan kanssa.
Kirkkoh. Pukarin esitys:

Järjestelytoimikunta keskustelee konsultti Alajan kanssa
seurakuntaliitosasioista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että järjestelytoimikunta kävi keskustelua
seurakuntaliitosasioista konsultti Pekka Alajan kanssa.

17 §
Perniön seurakunnan lapsityönohjaajan viran täyttäminen ja vaativuusryhmän sekä
vaativuusryhmän mukaisen palkan määrääminen
Perniön seurakunnan avoinna olevaa lapsityönohjaajan virkaa ovat
hakeneet Tuire Kallio, Kiikala, Minna Paasikivi, Salo ja Kristiina Risu,
Muurla. Hakijoiden asiapaperit ovat kokouksessa järjestelytoimikunnan
jäsenten käytettävissä.
Perniön seurakunnan valitsema haastattelutyöryhmä (Pirjo Parviainen,
Kaisa-Leena Lindblad, Päivi Vigg, Liisa Reima ja Juha Hekkala) on
17.7.2008 haastatellut Tuire Kalliota ja todennut, että hän on hakijoista
ainoa, jolla on tehtävään pätevyys. Työryhmä on haastattelun perusteella
todennut, että Kallio on miellyttävä ja ammattitaitoinen .
Perniön seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.7.2008 § 61
kohdalla tehnyt seuraavan päätöksen:
”Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Tuire Kallion Perniön seurakunnan
lapsityönohjaajan virkaan, minkä tehtävän vaativuusryhmä on 502. Kirkkoneuvoston
päätös on vahvistettava muodostettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunnassa”

Kirkkoh. Pukarin esitys:

Järjestelytoimikunnan nimittämän johtoryhmän käsittelyn perusteella
kirkkoherra Pukari tekee alla olevan esityksen:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Perniön seurakunnan kirkkoneuvoston
tekemän päätöksen, vahvistaa sen ja valitsee Perniön seurakunnan
lapsityönohjaajan virkaan Tuire Kallion.
Valinnan perusteluna on se, että Kallio on ammattitaitoinen ja tehtävään
pätevä.
Järjestelytoimikunta hyväksyy Perniön seurakunnan kirkkoneuvoston
tekemän vaativuusryhmää koskevan päätöksen ja päättää, että Kallion
tehtävän vaativuusryhmä on 502 ja hänelle tehtävästä maksettava
peruspalkka on 1975 euroa/kk.

Päätös:

Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti Perniön seurakunnan
kirkkoneuvoston tekemän päätöksen, vahvisti sen ja valitsi yksimielisesti
Perniön seurakunnan lapsityönohjaajan virkaan Tuire Kallion.
Valinnan perusteluna on se, että Kallio on ammattitaitoinen ja tehtävään
pätevä.
Järjestelytoimikunta totesi, että kaikkien hakijoiden asiapaperit olivat
kokouksessa järjestelytoimikunnan käytettävissä.
Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti Perniön seurakunnan
kirkkoneuvoston tekemän vaativuusryhmää koskevan päätöksen ja päätti
yksimielisesti, että Kallion tehtävän vaativuusryhmä on 502 ja hänelle
tehtävästä maksettava peruspalkka on 1975 euroa/kk.

18 §
Rovastikuntajaon muuttaminen
Seurakuntien yhdistyessä, muuttuu myös rovastikuntajako.
Tuomiokapituli pyytää järjestelytoimikuntaa tarvittaessa ilmaisemaan
kantansa uuden Salon seurakunnan liittämisestä Paimion rovastikuntaan.
(liite 2)
Kirkkoh. Pukarin esitys:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra Pukari ehdottaa
järjestelytoimikunnalle, että järjestelytoimikunta hyväksyy
tuomiokapitulin suunnitelman Perniön rovastikunnan lakkauttamisesta,
Salon seurakunnan liittämisestä Paimion rovastikuntaan ja Perniön
rovastikunnan lääninrovastin viran lakkauttamisesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja päätös annetaan tiedoksi Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.

19 §
Sähköisen ajanvarausjärjestelmän hankkiminen
Innofactor Oy:n sähköistä ajanvarausjärjestelmä on ollut Salo-Uskelan
seurakunnassa käytössä usean vuoden ajan. Johtoryhmä keskusteli
13.8.2008 järjestelmästä ja totesi, että uudessa seurakunnassa on
toiminnan sujumisen kannalta syytä olla yhtenäinen sähköinen
ajanvarausjärjestelmä. Työntekijöiden työnteko ja seurakuntalaisten
palvelu helpottuu, kun käytössä on järjestelmä, johon kaikki työntekijät
voivat päästä käsiksi internetin kautta esim. kotikoneilta.
Innofactorin ilmoittaman tiedon mukaan kuukausittaiset juoksevat
kustannukset uudesta järjestelmästä ovat noin 650 euroa kuukaudessa.
Tällä hetkellä Salo-Uskelan seurakunnan kuukausikustannukset ovat
noin 300 euroa kuukaudessa. Järjestelmän toimittajalta tilattava koulutus
maksaa noin 1000 euroa/ päivä. Talousjohtaja Kari Kulmala arvioi, että
koulutustarve yhteensä järjestelmää laajennettaessa on noin 5-6 päivää.
Seurakunnan ulkopuolelta ostettavaan lopulliseen koulutustarpeeseen
vaikuttaa se, että tarvittaessa seurakunta pystyy järjestämään asiasta
myös omaa sisäistä koulutusta.

Kirkkoh. Pukarin ja
tal.joht. Kulmalan esitys:
Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra Pukari ja talousjohtaja
Kulmala esittävät järjestelytoimikunnalle, että järjestelytoimikunta
hyväksyy sähköisen ajanvarausjärjestelmän käytön laajentamisen
koskemaan koko uutta seurakuntaa.
Järjestelmän laajentaminen ja käyttöönotto aloitetaan heti kun se

teknisesti ja aikataulusyistä on mahdollista.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 §
Viestintätyöryhmän raportti uuden seurakunnan viestinnän hoitamisesta
Viestintätyöryhmän raportti on liitteenä 3.
Kirkkoh. Pukarin esitys:
Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra Pukari ehdottaa
järjestelytoimikunnalle, että tulevan Salon seurakunnan viestinnän
kehittämistä jatketaan työryhmän tekemien ehdotusten mukaan.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 §
Järjestelytoimikunnan kokouspalkkiot
Tuomiokapitulin päätöksen mukaan rovastikunnan seurakunnat
vastaavat kukin omalta osaltaan järjestelytoimikunnan kustannuksista.
Tämä merkitsee sitä, että seurakunnat maksavat vuoden 2008 ajan kukin
omien päätöstensä mukaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset
järjestelytoimikunnan ja johtoryhmän jäsenille.
Vuodesta 2009 lähtien kustannukset maksaa uusi Salon seurakunta.
Järjestelytoimikunta päättää vuoden 2009 kokouspalkkioiden
suuruudesta syksyn budjettikäsittelyn yhteydessä.
Tal.joht. Kulmalan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

22 §
Perniön seurakunnalle osoitettu lahjakirja Teijon hautausmaan lahjoittamisesta
Perniön seurakunnalle osoitettu lahjakirja (liite 4) on käsitelty Perniön
seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 28.5.2008 §51 kohdalla ja
kirkkoneuvosto on tehnyt seuraavan päätöksen: ”Päätettiin yksimielisesti
esittää kirkkovaltuustolle lahjakirjan hyväksymistä niillä muutoksilla ja korjauksilla,
mitä yhdessä kummankin osapuolen kanssa on sovittu.”

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Knuutila ja kirkkoneuvoston
taloudellisen jaoston puheenjohtaja Tapio Nurmi ovat kesäkuussa
allekirjoittaneet lahjakirjan Perniön seurakunnan puolesta.
Lahjakirjan ehtojen 9 kohdassa on todettu seuraavasti: ” Omistus- ja
hallintaoikeus siirtyy seurakunnalle, kun Perniön kirkkovaltuuston lahjoituksen
hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman ja Teijon kirkkoyhdistyksen

Lahjoitus ei juridisesti siis ole
toteutunut, koska lahjakirjan ehtojen mukaan lahjoitus on ehdollinen ja
sen voimaantulo vaatii kirkkovaltuuston lainvoimaisen päätöksen.
yhdistyksen kokous on lahjoituksen hyväksynyt”

Perniön rovastikuntaan on 28.5.2008 nimitetty järjestelytoimikunta,
jonka tehtävä on valmistella seurakuntien yhteenliittymistä, huolehtia
seurakuntavaalien pitämisestä ja valmistella kirkkovaltuuston
ensimmäisessä kokouksessa esille tulevia asioita. Lisäksi
järjestelytoimikunta päättää muut kiireelliset ja välttämättömät uutta
seurakuntaa koskevat toimenpiteet.
Hautausmaalahjoituksen ja hautausmaan hoitovelvollisuuden
vastaanottaminen on sen luonteinen asia, että se yhdistymistilanteessa
tulisi käsitellä uuden Salon seurakunnan vaaleilla valituissa
luottamuselimissä.
Tal. joht. Kulmalan esitys:
Johtoryhmän käsittelyn perusteella talousjohtaja tekee
järjestelytoimikunnalle alla olevan esityksen:
Järjestelytoimikunta antaa Perniön seurakunnan kirkkoneuvostolle
tiedoksi, että järjestelytoimikunta pitää sinänsä hyväksyttävänä ja
asiallisena Teijon hautausmaan ja sen hoitovelvollisuuden
vastaanottamishanketta.
Koska seurakuntaliitos on käynnissä ja järjestelytoimikunta toimii, ei
uuden seurakunnan velvollisuuksia lisäävän lahjoituksen
vastaanottaminen ole yksittäisen seurakunnan toimesta mahdollista.
Uuden Salon seurakunnan tulee vastaanottaa lahjoitus ja käsitellä asia
vaaleilla valituissa hallintoelimissään.
Järjestelytoimikunta kehottaa Perniön seurakunnan kirkkoneuvostoa
käsittelemään lahjoitusasian uudelleen ja palauttamaan asian uudelleen
valmisteltavaksi. Lahjakirja tulisi muotoilla siten, että lahjan
vastaanottajaksi tulisi merkitä uusi Salon seurakunta. Salon seurakunta
tulisi vastaamaan hautausmaan hoidosta Salon seurakunnan hautatoimen
ohjesäännön mukaan. Lahjakirja käsitellään uuden Salon seurakunnan
vaaleilla valituissa hallintoelimissä. Kiinteistölle haetaan lainhuuto
uuden Salon seurakunnan nimiin, mikäli tulevat hallintoelimet
hyväksyvät hautausmaan vastaanottamisen.
Rovastikunnan seurakuntien liitosprosessin käynnistymisen vuoksi
aiheutunut lahjan vastaanottamismenettelyn muutos kehotetaan
antamaan Perniön seurakunnan kirkkoneuvoston toimesta tiedoksi
Teijon kirkkoyhdistys ry:lle.
……………………………….
Seppo Knuutila totesi itsensä jääviksi käsittelemään asiaa ja poistui
kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti Teijon hautausmaan ja sen
hoitovelvollisuuden vastaanottamisen syntyvän uuden Salon
seurakunnan nimiin.
Rovastikunnan seurakuntien liitosprosessin vuoksi järjestelytoimikunta
kehottaa Perniön seurakunnan kirkkoneuvostoa käsittelemään
lahjoitusasian uudelleen ja palauttamaan asian uudelleen
valmisteltavaksi. Lahjakirja tulee muotoilla siten, että kiinteistön
vastaanottajaksi merkitään uusi Salon seurakunta. Salon seurakunta
tulee vastaamaan hautausmaan hoidosta Salon seurakunnan hautatoimen
ohjesäännön mukaan. Lahjakirja käsitellään ennen allekirjoitusta uuden
Salon seurakunnan hallintoelimissä. Uusi seurakunta päättää lahjakirjan
allekirjoittajista ja kiinteistölle haetaan aikanaan lainhuuto uuden Salon
seurakunnan nimiin.
Rovastikunnan seurakuntien liitosprosessin vuoksi aiheutunut lahjan
vastaanottamismenettelyn muutos kehotetaan antamaan Perniön
seurakunnan kirkkoneuvoston toimesta tiedoksi Teijon kirkkoyhdistys
ry:lle.

23 §
Uuden seurakunnan sinetti
Ehdotus seurakunnan sinetiksi on liitteenä 5. Kokouksessa esitetään
vielä yksi vaihtoehto, jossa kirkon kuvan lisäksi on kellotapulin kuva.
Kirkkoh. Pukarin esitys:

Järjestelytoimikunta valitsee seurakunnalle sinetin esitetyistä
eri vaihtoehdoista.
Sinetti lähetetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
…………………………….
Seppo Knuutila saapui kokoustilaan 23 § käsittelyn alkaessa.
Kokouksessa jaettiin liitteinä olevien sinettiehdotusten 1-3 lisäksi
ehdotus 4b, jossa kirkon kuvan lisäksi on kellotapulin kuva.
Tapani Laakso ehdotti valittavaksi sinetin 4 b ja Paula Heinonen kannatti
valintaa. Marjatta Hyttinen ehdotti valittavaksi sinetin 1 ja Simo Vesa
kannatti valintaa.
Koska oli tullut kaksi kannatettua ehdotusta puheenjohtaja toimitti
äänestyksen seurakunnan sinetistä. Annetussa äänestyksessä sinetti
numero 1 sai 7 ääntä ja sinetti numero 4b sai 8 ääntä.

Päätös:

Suoritetun äänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi, että

seurakunnan sinetiksi on valittu liitteenä 6 oleva sinetti 4b, joka
lähetetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
24 §
Muut asiat
Rovastikunnan kirkkovaltuustojen yhteiskokous pidetään 18.11.2008
Salo-Uskelan seurakunnan seurakuntatalossa osoitteessa Kirkkokatu 6,
Salo. Kutsu tilaisuuteen lähetetään myöhemmin.
Kirkkoh. Pukarin esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

25 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 18.55.

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 1.9.2008

Marjatta Hyttinen

Annikka Viitaniemi

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.9.2008–17.9.2008.

Salossa 17.9.2008

Taina Manelius

