Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta
Pöytäkirja
Esityslista 1/2008
Aika:
Paikka:

17.6.2008 klo 17.00-17.50
Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, Salo

Osallistujat:
Jäsen
Ruska Antti
Nieminen Riitta
Nummi Pertti
Koisti Ritva
Heinonen Paula
Leppävirta Merja
Knuutila Seppo
Laurila Juha
Vesalainen Paula
Laakso Tapani
Hyttinen Marjatta
Niinistö Susa
Peltonen Aimo
Alanne Hannu
Willgren Seppo
Pukari Jouko
Kulmala Kari
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Poissa

Varajäsen

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

Läsnä Poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1§
Kokouksen avaus
Tuomiokapitulin määräämä järjestelytoimikunnan kokoonkutsuja Susa
Niinistö avasi kokouksen. Kirkkoherra Jouko Pukari piti alkuhartauden.
2§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 28.5.2008
nimennyt järjestelytoimikunnan edustamaan 1.1.2009 perustettavaa
Salon seurakuntaa. Toimikunnan jäsenet ja varajäsenet on lueteltu yllä.
Järjestelytoimikunnan kokoonkutsujaksi tuomiokapituli on määrännyt
Susa Niinistön. Järjestelytoimikunnan esittelijöiksi tuomiokapituli on
määrännyt kirkkoherra Jouko Pukarin ja talousjohtaja Kari Kulmalan.
Kokoonkutsujan esitys:

Kokous toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtajana toiminut kokoonkutsuja Susa Niinistö toimitti
nimenhuudon ja totesi, että kaikki järjestelytoimikunnan jäsenet olivat
läsnä kokouksessa. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Kokoonkutsujan esitys:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
Salo-Uskelan seurakunnan taloustoimistossa 24.6.2008 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salo-Uskelan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 25.6.2008- 9.7.2008 klo 9.00-15.00.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan myös Salo-Uskelan seurakunnan
sähköisillä verkkosivuilla, jotta päätökset ovat helposti kaikkien uuden
Salon seurakunnan jäsenten nähtävissä.
Tarkastettu pöytäkirja lähetetään sähköisesti kaikkien Perniön
rovastikunnan seurakuntien talouspäälliköille ja kirkkoherroille.
Liitokseen osallistuvat seurakunnat järjestävät pöytäkirjan jakelun
luottamushenkilöilleen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hannu Alanne ja Paula
Heinonen. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Kokoonkutsujan esitys:

Valitaan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
……………………..
Kokoonkutsuja Susa Niinistö toimitti puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vaalin.
Puheenjohtajaksi Riitta Nieminen ehdotti Juha Laurilaa ja Aimo
Peltonen Marjatta Hyttistä. Koska oli tullut kaksi ehdotusta, toimitettiin
valinnasta suljettu lippuäänestys, jossa pöytäkirjan tarkastajat valittiin
ääntenlaskijoiksi. Toimitetussa vaalissa Juha Laurila sai 11 ääntä ja
Marjatta Hyttinen 4 ääntä.
Susa Niinistö totesi, että Juha Laurila on valittu järjestelytoimikunnan
puheenjohtajaksi.
Kokoonkutsuja Susa Niinistö toimitti varapuheenjohtajan vaalin.
Varapuheenjohtajaksi Riitta Nieminen ehdotti Antti Ruskaa ja Aimo
Peltonen Marjatta Hyttistä. Koska oli tullut kaksi ehdotusta, toimitettiin
valinnasta suljettu lippuäänestys, jossa pöytäkirjantarkastajat valittiin

ääntenlaskijoiksi. Toimitetussa vaalissa Antti Ruska sai 10 ääntä ja
Marjatta Hyttinen 5 ääntä.
Susa Niinistö totesi, että Antti Ruska on valittu järjestelytoimikunnan
varapuheenjohtajaksi.
Susa Niinistö luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Juha Laurilalle ja
Laurila toimi puheenjohtajana 5 § lähtien.
5§
Järjestelytoimikunnan kokousten pöytäkirjan pitäjän valinta
Kokoonkutsujan esitys:

Järjestelytoimikunta valitsee kokousten pöytäkirjan pitäjän

Päätös:

Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin yksimielisesti talousjohtaja Kari Kulmala.

6§
Kokousten koolle kutsuminen
Kokoonkutsujan esitys:

Järjestelytoimikunnan kokouksista lähetetään etukäteen (viimeistään 3
pv ennen kokousta) puheenjohtajan hyväksymä virkamiesten
valmistelema asioitten käsittelyn esityslista, jonka tekeminen helpottaa
kokoustyöskentelyä. Kokouksissa voidaan tarpeen mukaan tuoda
käsittelyyn asioita myös esityslistan ulkopuolelta ja kokous päättää
niiden osalta jatkotoimenpiteistä. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla
niille, joilla on käytössä sähköpostiosoite ja kirjallisena niille, joilla
sähköpostiosoitetta ei ole.

Päätös:

Järjestelytoimikunnan kokouksista lähetetään etukäteen (viimeistään 3
pv ennen kokousta) puheenjohtajan hyväksymä virkamiesten
valmistelema asioitten käsittelyn esityslista, jonka tekeminen helpottaa
kokoustyöskentelyä. Kokouksissa voidaan tarpeen mukaan tuoda
käsittelyyn asioita myös esityslistan ulkopuolelta ja kokous päättää
niiden osalta jatkotoimenpiteistä.
Kokouskutsut liitteineen lähetetään kirjallisesti järjestelytoimikunnan
jäsenille, sekä lisäksi sähköpostilla niille, joilla sähköpostiosoite on.
Kokouskutsu ilman liitteitä lähetetään kirjallisesti tiedoksi myös
varajäsenille ja lisäksi sähköpostilla niille, joilla osoite on.

7§
Kirkkoherra Jouko Pukarin ja talousjohtaja Kari Kulmalan läsnäolo ja puheoikeus
järjestelytoimikunnan kokouksissa
Kokoonkutsujan esitys:

Tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Jouko Pukarin ja talousjohtaja
Kari Kulmalan järjestelytoimikunnan esittelijöiksi. Järjestelytoimikunta
päättää, että kirkkoherra Jouko Pukarilla ja talousjohtaja Kari
Kulmalalla on läsnäolo- ja puheoikeus järjestelytoimikunnan
kokouksissa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Järjestelytoimikunta päätti lisäksi yksimielisesti, että tiedotussihteeri
Ulla-Maija Kytölällä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.
Järjestelytoimikunta päätti yksimielisesti, että Perniön rovastikunnan
seurakuntien henkilöstön keskuudestaan valitsemalla työntekijöiden
edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus järjestelytoimikunnan
kokouksissa.

8§
Järjestelytoimikunnan johtoryhmän valitseminen
Puheenjohtaja Juha Laurila totesi, että järjestelytoimikunnan sujuvan
työskentelyn varmistamiseksi toimikunta tarvitsee johtoryhmän, joka
valmistelee järjestelytoimikunnan käsittelyyn tulevia asioita.
Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti nimittää johtoryhmän johon valittiin
yksimielisesti Juha Laurila, Antti Ruska, Marjatta Hyttinen, Paula
Heinonen, Ritva Koisti ja virkamiesjäseniksi Jouko Pukari ja Kari
Kulmala.
Järjestelytoimikunta päätti yksimielisesti, että johtoryhmätyöskentelyyn
kutsutaan tarvittaessa myös henkilöstön edustajia ja tiedotussihteeri,
jotta esim. riittävä tiedonkulku tulevan yhdistymisprosessin vaiheista
voidaan varmistaa.

9§
Salo-Uskelan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen
Salo-Uskelan seurakunnan vakinainen nuorisotyönohjaajan virka tulee
avoimeksi koska viranhaltija Simone Niemi on irtisanoutunut
siirtyäkseen toisiin tehtäviin. Viran täyttäminen vakinaisesti on
perusteltua koska uudessakaan Salon seurakunnassa ei tule olemaan
liikaa nuorisotyönohjaajia.
Kirkkoherra Pukarin
esitys

Päätös:

Järjestelytoimikunta antaa Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoneuvostolle
oikeuden julistaa nuorisotyönohjaajan virka haettavaksi ja antaa
kirkkoneuvostolle oikeuden täyttää virka hakuprosessin jälkeen.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §
Perniön seurakunnan avoimeksi julistama lapsityönohjaajan virka
Järjestelytoimikunta käsitteli Perniön seurakunnan avoinna olevaa
lapsityönohjaajan virkaa ja sen mahdollista täyttämistä.

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja ehdotti, että nimitetty johtoryhmä käsittelee ja valmistelee
virantäyttöasian ja tekee käsittelyn jälkeen asiasta
järjestelytoimikunnalle päätösehdotuksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §
Muut asiat
Kari Kulmala ilmoitti tiedotusasiana, että Rovastikunnan henkilöstölle
suunnatusta henkilöstökyselystä on tarkoitus järjestää neuvottelu- ja
keskustelutilaisuuksia kesäkauden jälkeen. Alustavasti on suunniteltu,
että Rovastikunnan työympäristötoimikunnat ja henkilöstön
luottamusmiehet käsittelisivät henkilöstökyselyä 26.8.2008 ja koko
henkilökunnan kanssa kyselyä käsitellään 2.9.2008. Asiasta lähetetään
kutsu henkilökunnalle.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi
Seppo Knuutila ilmoitti, että Teijon kirkkoyhdistys ry on lahjoittamassa
Perniön seurakunnalle Teijon hautausmaan alueen. (liite 1)

Puheenjohtajan esitys:

Puheenjohtaja ehdotti, että lahjoitusasia siirretään johtoryhmän
valmisteltavaksi. Johtoryhmä tekee käsittelyn jälkeen asiasta
päätösesityksen järjestelytoimikunnalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Kokouksen vakuudeksi

Susa Niinistö
puheenjohtaja 1-4 §

Juha Laurila
puheenjohtaja 5-12 §

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

Salossa 24.6.2008

Hannu Alanne

Paula Heinonen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.6.2008-9.7.2008.

Salossa 9.7.2008

Taina Manelius

