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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra Pukari piti alkuhartauden.
2§
Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toteaminen:

Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat
Hyväksytään konsultti Pekka Alajan läsnäolo- ja puheoikeus
kokouksessa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja toimitti nimenhuudon ja sihteeri kirjasi läsnäolijat.
Pekka Alajan läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hyväksyttiin
yksimielisesti.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat Heinonen Paula ja Leppävirta Merja.

Tarkastusmenettely:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
Salon seurakunnan taloustoimistossa 2.2.2009 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salon seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 3.2.2009- 17.2.2009 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Paula Heinonen ja Merja
Leppävirta. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
Salon seurakunnan hautaustoimen päällikön viran perustaminen ja viran johtosäännön
hyväksyminen sekä Anja Mannin siirtäminen uuteen virkaan ja Halikon alueen talouspäällikön
viran lakkauttaminen
Järjestelytoimikunta hyväksyi kokouksessaan 22.10.2008 uuden Salon
seurakunnan talous/hautaustoimen ja kiinteistöhallinnon
organisaatiomallin. Mallin perusteella esitetään että järjestelytoimikunta
perustaisi hautaustoimen päällikön viran ja hyväksyisi viran
johtosäännön ja tehtävänkuvauksen. Hautaustoimen päällikön viran
johtosääntö on liitteenä 1 ja tehtävänkuvaus liitteenä 2.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta perustaa 1.1.2009 lähtien Salon seurakunnan
hautaustoimen päällikön viran.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 1 olevan hautaustoimen
päällikön viran johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 2 olevan hautaustoimen
päällikön tehtävänkuvauksen.
Järjestelytoimikunta päättää, että tehtävästä maksetaan palkkaa kirkon
virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukaisesti ja
tehtävänhoitajan peruspalkka on 2750 euroa kuukaudessa. Peruspalkan
lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen
osuus enintään 18 % peruspalkasta.

Järjestelytoimikunta siirtää Anja Mannin takautuvasti 1.1.2009 lähtien
Salo seurakunnan hautaustoimen päällikön virkaan.
Järjestelytoimikunta lakkauttaa Halikon alueen talouspäällikön viran
1.1.2009 lähtien.
Päätös:

Liitteenä 1 olevan hautaustoimen päällikön viran johtosäännön 2 §
muutettiin seuraavaan muotoon: Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva
korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus ja riittävä
perehtyneisyys hautaustoimeen, viherrakentamiseen ja alan
tietojärjestelmiin sekä esimiestehtäviin.
Johtosäännön 4 § 7 kohta kirjattiin johtosääntöön seuraavassa muodossa:
Vastata talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta
ja laatia hautaustoimen toimintakertomus.
Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5§
Salon seurakunnan isännöitsijän viran perustaminen ja viran johtosäännön hyväksyminen sekä
Kauko Kuparisen siirtäminen uuteen virkaan ja Perniön alueen talouspäällikön viran
lakkauttaminen
Järjestelytoimikunta hyväksyi kokouksessaan 22.10.2008 uuden Salon
seurakunnan talous/hautaustoimen ja kiinteistöhallinnon
organisaatiomallin. Mallin perusteella esitetään että järjestelytoimikunta
perustaisi seurakunnan isännöitsijän viran ja hyväksyisi viran
johtosäännön ja tehtävänkuvauksen. Isännöitsijän viran johtosääntö on
liitteenä 3 ja tehtävänkuvaus liitteenä 4.

Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta perustaa 1.1.2009 lähtien Salon seurakunnan
isännöitsijän viran.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 3 olevan isännöitsijän viran
johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 4 olevan isännöitsijän
tehtävänkuvauksen.
Järjestelytoimikunta päättää, että tehtävästä maksetaan palkkaa kirkon
virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukaisesti ja
tehtävänhoitajan peruspalkka on 2750 euroa kuukaudessa. Peruspalkan
lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen
osuus enintään 18 % peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta siirtää Kauko Kuparisen takautuvasti 1.1.2009
lähtien Salon seurakunnan isännöitsijän virkaan.

Järjestelytoimikunta lakkauttaa Perniön alueen talouspäällikön viran
1.1.2009 lähtien.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6§
Salon seurakunnan toimistopäällikön viran perustaminen ja viran johtosäännön hyväksyminen sekä
Marjut Erikssonin siirtäminen uuteen virkaan ja Salo-Uskelan alueen kirjanpitäjän viran
lakkauttaminen
Järjestelytoimikunta hyväksyi kokouksessaan 22.10.2008 uuden Salon
seurakunnan talous/hautaustoimen ja kiinteistöhallinnon
organisaatiomallin. Mallin perusteella esitetään että järjestelytoimikunta
perustaisi seurakunnan toimistopäällikön viran ja hyväksyisi viran
johtosäännön ja tehtävänkuvauksen. Toimistopäällikön viran
johtosääntö on liitteenä 5 ja tehtävänkuvaus liitteenä 6.

Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta perustaa 1.1.2009 lähtien Salon seurakunnan
toimistopäällikön viran.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 5 olevan toimistopäällikön viran
johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 6 olevan toimistopäällikön viran
tehtävänkuvauksen.
Järjestelytoimikunta päättää, että tehtävästä maksetaan palkkaa kirkon
virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukaisesti ja
tehtävänhoitajan peruspalkka on 2750 euroa kuukaudessa. Peruspalkan
lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen
osuus enintään 18 % peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta siirtää Marjut Erikssonin takautuvasti 1.1.2009
lähtien Salon seurakunnan toimistopäällikön virkaan.
Järjestelytoimikunta lakkauttaa Salo-Uskelan alueen kirjanpitäjän viran
1.1.2009 lähtien.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7§
Salon seurakunnan kiinteistöpäällikön viran perustaminen ja viran johtosäännön hyväksyminen
sekä viran julistaminen haettavaksi
Järjestelytoimikunta hyväksyi kokouksessaan 22.10.2008 uuden Salon
seurakunnan talous/hautaustoimen ja kiinteistöhallinnon organisaatiomallin. Uuden seurakunnan kiinteistömassa on niin merkittävä, että

korjaus- ja rakennushankkeiden hoitaminen edellyttää erityistä
rakennusteknistä ammattitaitoa ja valmiutta. Perniön rovastikunnan
seurakuntien rakennusalan konsulteille vuosittain maksaman summan
pieneneminen uudessa seurakunnassa kattaa suurelta osin kiinteistöpäällikön viran kustannukset. Johtoryhmä esittääkin, että järjestelytoimikunta perustaisi seurakunnan kiinteistöpäällikön viran ja hyväksyisi
viran johtosäännön ja tehtävänkuvauksen. Kiinteistöpäällikön viran
johtosääntö on liitteenä 7 ja tehtävänkuvaus liitteenä 8.

Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta perustaa 1.5.2009 lähtien Salon seurakunnan
kiinteistöpäällikön viran.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 7 olevan kiinteistöpäällikön
viran johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 8 olevan kiinteistöpäällikön
tehtävänkuvauksen.
Järjestelytoimikunta päättää, että tehtävästä maksetaan palkkaa kirkon
virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukaisesti ja
tehtävänhoitajan peruspalkka on 2750 euroa kuukaudessa. Peruspalkan
lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen
osuus enintään 18 % peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta julistaa kiinteistöpäällikön viran haettavaksi.
Järjestelytoimikunta päättää, että virkaa täytettäessä sovelletaan kolmen
kuukauden koeaikaa.
Järjestelytoimikunta nimittää haastattelutyöryhmän antamaan hakijoista
lausunnon järjestelytoimikunnalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Haastattelutyöryhmään valittiin yksimielisesti Antti Ruska, Hannu
Alanne, Merja Leppävirta, Susa Niinistö, Jouko Pukari ja Kari Kulmala.

8§
Salon seurakunnan tiedottajan viran perustaminen ja viran johtosäännön hyväksyminen sekä UllaMaija Kytölän siirtäminen uuteen virkaan ja Salo-Uskelan alueen tiedotussihteerin viran
lakkauttaminen
Uuden seurakunnan tiedotuksen selkeyttämiseksi ehdotetaan tehtäväksi
alla olevia tiedotusta koskevia päätöksiä.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta perustaa 1.1.2009 lähtien Salon seurakunnan
tiedottajan viran.

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 9 olevan tiedottajan viran
johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 10 olevan tiedottajan viran
tehtävänkuvauksen.
Järjestelytoimikunta päättää, että tehtävästä maksetaan palkkaa kirkon
virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 601 mukaisesti ja
tehtävänhoitajan peruspalkka on 2550 euroa kuukaudessa. Peruspalkan
lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen
osuus enintään 18 % peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta siirtää Ulla-Maija Kytölän takautuvasti 1.1.2009
lähtien Salon seurakunnan tiedottajan virkaan.
Järjestelytoimikunta lakkauttaa Salo-Uskelan alueen tiedotussihteerin
viran 1.1.2009 lähtien.
………………………….
Ulla-Maija Kytölä poistui kokoustilasta 8 § käsittelyn ajaksi ja palasi
kokoustilaan 8 § päätöksenteon jälkeen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9§
Salon seurakunnan seurakuntasihteerin viran perustaminen ja viran johtosäännön hyväksyminen
sekä Laura Lehtolan siirtäminen uuteen virkaan ja Salo-Uskelan alueen seurakuntasihteerin viran
lakkauttaminen
Uuden seurakunnan toiminnan selkeyttämiseksi ehdotetaan tehtäväksi
alla olevia seurakuntasihteerin virkaa koskevia päätöksiä.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta perustaa 1.1.2009 lähtien Salon seurakunnan
seurakuntasihteerin viran.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 11 olevan seurakuntasihteerin
viran johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 12 olevan seurakuntasihteerin
viran tehtävänkuvauksen.
Järjestelytoimikunta päättää, että tehtävästä maksetaan palkkaa kirkon
virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 501 mukaisesti ja
tehtävänhoitajan peruspalkka on 1950 euroa kuukaudessa. Peruspalkan
lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen
osuus enintään 18 % peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta siirtää Laura Lehtolan takautuvasti 1.1.2009 lähtien
Salon seurakunnan seurakuntasihteerin virkaan.

Järjestelytoimikunta lakkauttaa Salo-Uskelan alueen seurakuntasihteerin
viran 1.1.2009 lähtien.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §
Salon seurakunnan toimistosihteerin virkojen perustaminen ja viran johtosäännön hyväksyminen
sekä viranhaltijoiden siirtäminen uusiin virkoihin ja vanhojen virkojen lakkauttaminen
Uuden seurakunnan toiminnan järjestämiseksi ehdotetaan tehtäväksi alla
olevia hallinnon virkoja koskevia päätöksiä.
Virkojen ja tehtävien järjestelyistä on käyty yhteistoimintalain mukaiset
neuvottelut liitteen 35 mukaisesti.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta perustaa 1.1.2009 lähtien Salon seurakunnan
toimistosihteerin virat liitteen 13 mukaisesti.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 14 olevan toimistosihteerin viran
johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteessä 13 eriteltyjen toimistosihteerien
tehtävien henkilökohtaiset tehtävänkuvaukset liitteiden 15–29
mukaisesti.
Järjestelytoimikunta päättää, että tehtävistä maksetaan palkkaa liitteessä
13 eritellyn kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn
mukaisesti. Peruspalkan lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen
mukainen vuosisidonnainen osuus enintään 18 % peruspalkasta ja.
Liitosvalmisteluissa sovittujen periaatteiden mukaisesti kenenkään
työntekijän euromääräinen palkka ei laske muutosvaiheessa, vaan
mahdollinen erotus maksetaan henkilökohtaisena lisänä.
Järjestelytoimikunta siirtää viranhaltijat liitteen 13 mukaisesti
takautuvasti 1.1.2009 lähtien Salon seurakunnan toimistosihteerin
virkoihin.
Järjestelytoimikunta lakkauttaa liitteen 13 mukaisesti 1.1.2009 lähtien
tarpeettomiksi jääneet virat.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §
Salon seurakunnan toimistonhoitajan viran perustaminen ja viran johtosäännön hyväksyminen sekä
Tanja Kasken siirtäminen uuteen virkaan ja vanhan viran lakkauttaminen
Uuden seurakunnan hallinnon järjestämiseksi ehdotetaan tehtäväksi alla
olevia päätöksiä.

Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta perustaa 1.1.2009 lähtien Salon seurakunnan
toimistonhoitajan viran.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 30 olevan toimistonhoitajan
viran johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 31 olevan toimistonhoitajan
viran tehtävänkuvauksen.
Järjestelytoimikunta päättää, että tehtävästä maksetaan palkkaa kirkon
virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 503 mukaisesti ja
tehtävänhoitajan peruspalkka on 2250 euroa kuukaudessa. Peruspalkan
lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen
osuus enintään 18 % peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta siirtää Tanja Kasken takautuvasti 1.1.2009 lähtien
Salon seurakunnan toimistonhoitajan virkaan.
Järjestelytoimikunta lakkauttaa Salo-Uskelan alueen toimistonhoitajan
viran 1.1.2009 lähtien.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §
Hallinnon määräaikaisten työsuhteiden jatkaminen 31.12.2009 asti
Seurakuntien yhdistymisvaiheessa tarvitaan hallinnossa väliaikaisesti
lisätyövoimaa, jotta kaikki seurakuntaliitokseen kuuluvat tehtävät
saadaan hoidettua.
Seurakunnan palveluksessa olevien seuraavien määräaikaisten työntekijöiden työsuhteet päättyvät 31.3.2009: Päivi Viuhko, Karoliina
Nieminen ja Mervi Lahtomaa.
Johtoryhmän esitys:

Johtoryhmä esittää, että Päivi Viuhkon, Karoliina Niemisen ja Mervi
Lahtomaan työsuhteita jatketaan määräaikaisesti 31.12.2009 asti.
Päivi Viuhko keskittyy rakenneuudistusprojektin sihteerin tehtäviin,
Karoliina Nieminen kirjanpidon tehtäviin ja Mervi Lahtomaa osaaikaisesti (61 %) hautakirjanpidon tietojen atk-lle syöttöön.
Määräaikaisuuden perusteluna on seurakuntarakenteen uudistuksesta
johtuva tilapäinen työntekijätarpeen lisäys.
Työntekijöille maksetaan palkkaa 1.1.2009 lähtien seuraavasti:
Työntekijä

Vaativuusryhmä

peruspalkka /kk

Viuhko Päivi

501

1920 eur/kk

Nieminen Karoliina

501

1920 eur/kk

Edellisten lisäksi maksetaan työ- ja virkaehtosopimusten mukainen
vuosisidonnainen osuus sen mukaan kuin osuuksiin tarvittava
palvelusaika karttuu.
Lahtomaa Mervi: Työntekijän vaativuusryhmä on 303 ja hänelle
maksetaan osa-aikaisesta tehtävästä 61 % täyden työajan palkasta.
Täyden työajan peruspalkka kuukaudessa on 1587 euroa, kokemuksen
mukainen 11 % vuosisidonnainen osuus on 174,57 euroa eli yhteensä
1761,57 euroa kuukaudessa. Koska tehtävä on osa-aikainen, maksetaan
palkkana osa-aikaisuuden mukainen %-osuus eli yhteensä 1074,56 euroa
kuukaudessa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran johtosäännön hyväksyminen
Seurakuntarakenteen uudistuksen takia on perheasiain
neuvottelukeskuksen viran johtosääntö uudistettu. Johtosääntö on
liitteenä 32.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 32 olevan perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan viran johtosäännön.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan Pekka Ahosen irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen
johdosta ja viran uudelleen täyttäminen
Perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunta on kokouksessaan
18.9.2008 § 14 kohdalla hyväksynyt Pekka Ahosen irtisanoutumisen
siten, että Pekka Ahosen virkasuhde päättyy 31.7.2009 ja hän siirtyy
eläkkeelle 1.8.2009 alkaen. Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoneuvosto
on kokouksessaan 29.10.2008 vahvistanut yhteisjohtokunnan tekemän
päätöksen.

Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta päättää, että perheasiain neuvottelukeskuksen
johtajan 1.8.2009 avoimeksi tuleva virka julistetaan haettavaksi.
Viran täytössä sovelletaan kolmen kuukauden koeaikaa.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan tehtävä sijoittuu Kirkon
yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 602 ja tehtävänhaltijalle maksetaan palkkaa 2775 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi
maksetaan sopimusten mukainen vuosisidonnainen osuus enintään 18 %
peruspalkasta.

Järjestelytoimikunta valitsee haastattelutyöryhmän antamaan hakijoista
lausunnon kirkkoneuvostolle/järjestelytoimikunnalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Haastattelutyöryhmään valittiin yksimielisesti Marjatta Hyttinen, Pertti
Nummi, Seppo Willgren, Paula Heinonen ja Jouko Pukari.

15 §
Perheneuvojan viran johtosäännön hyväksyminen
Seurakuntarakenteen uudistuksen takia on perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran johtosääntö uudistettu. Johtosääntö on
liitteenä 33.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 33 olevan perheasiain
neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran johtosäännön.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 §
Salon seurakunnan ja Salon kaupungin välisen työterveyshuollon sopimuksen hyväksyminen
Sopimus työterveyshuollosta on liitteenä 34. Sopimus sisältää
lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös yleistasoiset
sairaanhoitopalvelut kirkkohallituksen suositussopimuksen mukaisesti.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 34 olevan sopimuksen Salon
seurakunnan työterveyshuollon hoitamisesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 §
Toimituspalkkiosuosituksen hyväksyminen
Palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen hyväksymä toimituspalkkiosuositus
on liitteenä 36.
Toimituspalkkiota maksetaan kanttorille tai papille, joka seurakunnan
pyynnöstä on toiminut sijaisena seurakunnan jumalanpalveluksessa,
hautaan siunaamisessa ym. tilaisuudessa. Palkkiota ei makseta saman
seurakunnan työntekijälle tai viranhaltijalle.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta päättää, että Salon seurakunta maksaa 1.1.2009
toimituspalkkiota papin tai kanttorin sijaisille liitteenä 36 olevan
toimituspalkkiosuosituksen mukaisesti. Palkkiosuositus on voimassa
kunnes uusi palkkiosuositus hyväksytään.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 §
Pastori Liisi Kärkkäisen palkan määrittäminen
Tuomiokapituli on määrännyt pastori Liisi Kärkkäisen 1.1.2009 lähtien
seurakuntapastorin virkaan siihen asti kunnes pastori Suvi Laaksonen
palaa hoitamaan ko. seurakuntapastorin virkaa Perttelin alueella.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta päättää, että Liisi Kärkkäisen tehtävä sijoitetaan
kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 601.
Vaativuusryhmä on sama kuin Suvi Laaksosen hoitaessa tätä tehtävää.
Liisi Kärkkäisen peruspalkka on 2538,58 euroa kuukaudessa ja
vuosisidonnainen osuus 11 % mukaan laskettuna 279,24 euroa
kuukaudessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 §
Särkisalon alueen kalastuslupien myynti ja hinnoittelu
Särkisalon seurakunta on myynyt seurakunnan jäsenille verkko- ja
viehekalastuslupia seurakunnan vesillä kalastamista varten. Lupien hinta
on ollut 33 euroa/ verkkokalastuslupa ja 15,50 euroa viehekalastuslupa.
Uuden seurakunnan muodostuttua tulee tehdä päätös lupien hinnoitteluja myyntikäytännön jatkosta.
Talousjohtaja teki johtoryhmälle esityksen kalastusluvista seuraavasti:
Järjestelytoimikunnalle ehdotetaan, että viehelupia ei jatkossa myydä,
koska seurakunnan vesillä saa kalastaa lunastamalla valtiolta yleisen
luvan viehekalastusta varten.
Seurakunta myy verkkokalastusluvan Särkisalon alueen kalavesille
edelleen niille uuden seurakunnan jäsenille, joille lupa on myyty vuonna
2008. Lisäksi lupia voidaan jatkossa myydä niille jäsenille ja yhteisöille,
joilla on voimassa tontinvuokrasopimus Särkisalon seurakunta-aluetta
koskien. Verkkoluvan hinta vuonna 2009 on 34 euroa.
Antti Ruska selvitti johtoryhmälle, että edellä olevan mukaista esitystä ei
voida hyväksyä, koska hänen saamansa tiedon mukaan lupia on jo
ehditty myydä ja säännösten mukaan tulisi siis palauttaa rahat luvan
ehkä jo lunastaneille. Ruskan ehdotuksesta johtoryhmä antoi
järjestelytoimikunnalle seuraavan esityksen:
Johtoryhmän esitys:

Salon seurakunta myy vuonna 2009 kalastuslupia Salon seurakunnan
jäsenille Särkisalon alueen kalavesille samoilla hinnoilla kuin vuonna
2008. Verkkoluvan hinta on 33 euroa ja viehekalastusluvan hinta on
15,50 euroa. Käytäntö vuoden 2010 osalta selvitetään erikseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 §
Vaalilautakunnan sekä muiden vaaleihin liittyvien toimitsijoiden palkkioista päättäminen
Johtoryhmän esitys:

Vaalilautakunnan kokouksista maksetaan talousarvion mukaisesti sama
palkkio kuin esim. kirkkovaltuuston ja järjestelytoimikunnan kokouksista eli 46 euroa/kokous. Ennakkoäänestys- ja äänestyspäiviltä maksetaan 110 euroa/päivä yli 6 tunnin päivältä ja 70 euroa alle 6 tunnin päivältä. Aäntenlaskennasta maksetaan 46 euroa/kokous. Vaaliavustajille
maksetaan 46 euroa/kokous ja 110 euroa/päivä yli 6 tunnin päivältä ja 70
euroa alle 6 tunnin päivältä. Puheenjohtajalle ja sihteerille palkkio maksetaan 50 % korotettuna. Matkakorvaukset maksetaan asuinpaikan mukaan niille jäsenille, joiden edestakainen matka kokouspaikalle on yli 6
km. Seurakunnan työntekijöille kokouksista ym. maksetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimusten säännösten mukaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 §
Palkallisen virkavapauden myöntäminen Harri Fröbergille ASLAK- kuntoutusta varten
Kirkkohallitus on hyväksynyt Salo-Uskelan alueen hautausmailla ja
kiinteistöissä työskentelevän Harri Fröbergin lähetettäväksi ASLAKvarhaiskuntoutuskurssille. Kela ja kirkkohallitus vastaavat kuntoutuslaitoksen kustannuksista. (liite 37) Harri Fröberg anoo palkallista
virkavapaata kuntoutukseen osallistumista varten ajalle 2.3.2009–
6.3.2009, 3.8.2009–14.8.2009 ja 15.5.2010–21.5.2010.
Johtoryhmän esitys:

Koska kyseessä on kirkkohallituksen hyväksymä ja tukema kuntoutus,
myönnetään Harri Fröbergille palkallista virkavapaata ajalle 2.3.2009–
6.3.2009, 3.8.2009–14.8.2009 ja 15.5.2010–21.5.2010.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 §
Salon seurakunnan aluetyön johtokunnan johtosäännön hyväksyminen ja alueneuvoston
johtosäännön hyväksyminen sekä aluekappalaisten tehtävien hyväksyminen

Järjestelytoimikunta hyväksyi kokouksessaan 15.10.2008 seuraavan
aluetyön mallin Salon seurakunnalle:
”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 apuna toimii kullakin seurakunta-alueella alueneuvosto.”

Salon seurakunnan johtokuntien ja neuvottelukuntien johtosäännöt on
hyväksytty järjestelytoimikunnassa 17.12.2008. Aluetyön toteuttamista
varten tulisi vielä aluetyön johtokunnan johtosääntö ja alueneuvoston
johtosääntö sekä aluekappalaisen tehtävien pääasiallinen sisältö
hyväksyä järjestelytoimikunnassa
Aluetyön johtosääntöjen ja aluekappalaisten tehtävien hyväksymisen
jälkeen on vielä täsmentämättä pappien työnjako uudessa Salon
seurakunnassa. Sen jälkeen kun aluetyön johtokunnan johtosääntö ja
alueneuvoston johtosääntö sekä aluekappalaisen tehtävät on hyväksytty
järjestelytoimikunnassa, tehdään kirkkoherran johdolla papiston
työnjakokirja KJ 6 luvun16 § mukaisesti. Tässä työnjakokirjassa
täsmennetään aluekappalaisten, Salon seurakunnan aluetyötä johtavan
kappalaisen sekä muiden pappien työnjako.
Aluetyön sekä muiden pappien tehtävien käytännön jako tapahtuu
parhaiten papiston yhteistyönä, koska he tuntevat työn tarpeet ja
vaatimukset. Valmistelun kuluessa saadaan myös koko ajan
kokemusperäistä tietoa siitä miten toimintaa uuden seurakunnan alueilla
tulisi hoitaa eri työntekijöiden yhteistyönä.
Pappien työnjakokirjan valmistuttua se tuodaan järjestelytoimikunnan
käsiteltäväksi. Samassa yhteydessä valmistellaan säännökset siitä, miten
aluekappalaisten tehtäviin jatkossa nimetään työntekijät, ovatko tehtävät
jatkossa mahdollisesti määräaikaisia jne. Näin koko Salon seurakunnan
aluetyöstä sekä muusta seurakunnallisesta toiminnasta saadaan
vähitellen aikaan kaikki työalat kattava säännöstö ja menettelytavat.
Aluetyön johtokunnan johtosääntö on liitteenä 38 ja alueneuvoston
johtosääntö liitteenä 39.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 38 olevan Salon seurakunnan
aluetyön johtokunnan johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 39 olevan Salon seurakunnan
alueneuvoston johtosäännön.
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan aluekappalaisten
pääasialliset tehtävät jotka seurakuntapapin työn lisäksi koostuvat
seuraavista tehtävistä:
1. johtaa alueen seurakuntatyötä yhdessä alueneuvoston kanssa
2. johtaa ja koordinoida alueen jumalanpalveluselämää alueen muiden
työntekijöiden kanssa
3. toimia alueen viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden
toiminnallisena esimiehenä
4. toimia esittelijänä ja sihteerinä alueneuvoston kokouksessa
5. toimia alueen työntekijäkokouksen puheenjohtajana

6. vastata toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta
7. valvoa yhdessä alueneuvoston kanssa toiminta- ja
taloussuunnitelman toteutumista
8. vastata toimintakertomuksen laatimisesta
9. hyväksyä alueen laskut ja valvoa alueen varojen käyttöä
10. suorittaa muut kirkkoneuvoston, aluetyön johtokunnan,
alueneuvoston ja esimiehen antamat tehtävät
Päätös:

Liitteenä 38 oleva Salon seurakunnan aluetyön johtokunnan johtosääntö
hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteenä 39 olevan alueneuvoston johtosäännön 2 § 4 kohdan loppuun
lisättiin lause: sekä alueelle suunnattujen lahjoitusvarojen käytöstä
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen
alueneuvoston johtosääntö hyväksyttiin yksimielisesti.
Johtoryhmän ehdottamat aluekappalaisen pääasialliset tehtävät 1-10
hyväksyttiin yksimielisesti.

23 §
Ulla Anttosen nimittäminen johtavan kansainvälisyys- ja lähetyssihteerin tehtävään
Johtavan kansainvälisyys- ja lähetyssihteerin tehtävä on ollut seurakunnan sisäisessä haussa. Järjestelytoimikunnan nimittämä työryhmä
Marjatta Hyttinen (pj), Seppo Knuutila, Jouko Pukari (Paula Heinonen
estynyt saapumasta) haastatteli Ulla Anttosta 9.1.2009. Pastori Tarja
Laurila haki myös tehtävää, mutta johtavaan kansainvälisyys- ja lähetyssihteerin tehtävään nimittäminen edellyttää työskentelemistä kansainvälisyys- ja lähetyssihteerinä. Näin Tarja Laurilaa ei haastateltu
tehtävään nimittämistä varten.
Haastattelutyöryhmä ehdottaa yksimielisesti, että Salon seurakunnan
johtavan kansainvälisyys- ja lähetyssihteerin tehtävään valitaan Ulla
Anttonen.
Juha Laurila ei ole ollut mukana johtoryhmässä esitystä tehtäessä, koska
hän on jäävännyt itsensä.
Johtoryhmän esitys:

Haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti johtoryhmä esittää
yksimielisesti, että Salon seurakunnan johtavaan kansainvälisyys- ja
lähetyssihteerin tehtävään nimitetään Ulla Anttonen takautuvasti
1.1.2009 lähtien.
…………………………………..
Juha Laurila poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi ja Antti Ruska
johti puhetta asiaa käsiteltäessä. Pöytäkirjaan merkittiin, että kokous oli
edelleen laillinen ja päätösvaltainen Laurilan ollessa poissa kokoustilasta. Juha Laurila palasi kokoustilaan ja puheenjohtajaksi 23 § päätöksenteon jälkeen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 §
Kaisa Suutela-Kuisman nimittäminen johtavan kanttorin tehtävään.
Johtavan kanttorin tehtävä on ollut seurakunnan sisäisessä haussa.
Järjestelytoimikunnan nimittämä työryhmä Riitta Nieminen (pj), Hannu
Alanne ja Jouko Pukari (Antti Ruska estynyt saapumasta) haastatteli
Kaisa Suutela-Kuismaa 15.1.2009. Muita hakijoita ei tehtävään ollut.
Haastattelutyöryhmä ehdottaa yksimielisesti, että Salon seurakunnan
johtavan kanttorin tehtävään nimitetään Kaisa Suutela-Kuisma.
Johtoryhmän esitys:

Haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti johtoryhmä esittää
yksimielisesti, että Salon seurakunnan johtavan kanttorin tehtävään
nimitetään Kaisa Suutela-Kuisma takautuvasti 1.1.2009 lähtien.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 §
Johanna Rytkösen nimittäminen johtavan lapsityönohjaajan tehtävään
Johtavan lapsityönohjaajan tehtävä on ollut seurakunnan sisäisessä
haussa. Järjestelytoimikunnan nimittämä työryhmä Susa Niinistö (pj),
Paula Vesalainen, Seppo Willgren ja Jouko Pukari haastattelivat Johanna
Rytköstä 15.1.2009. Pastori Pirkko Koivunen on myös hakenut tehtävää,
mutta häntä ei haastateltu, koska tehtävään nimittäminen edellyttää
työskentelemistä lapsityönohjaajana.
Haastattelutyöryhmä ehdottaa yksimielisesti, että Salon seurakunnan
johtavan lapsityönohjaajan tehtävään nimitetään Johanna Rytkönen.
Johtoryhmän esitys:

Haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti johtoryhmä esittää
yksimielisesti, että Salon seurakunnan johtavan lapsityönohjaajan
tehtävään nimitetään Johanna Rytkönen takautuvasti 1.1.2009 lähtien.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 §
Maritta Järveläisen nimittäminen johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävään
Johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävä on ollut seurakunnan sisäisessä
haussa. Järjestelytoimikunnan nimittämä työryhmä Aimo Peltonen (pj),
Tapani Laakso, Merja Leppävirta ja Jouko Pukari haastattelivat Matti
Lähdekorpea ja Maritta Järveläistä 16.1.2009. Muita hakijoita tehtävään
ei ollut,.
Haastattelutyöryhmä ehdottaa yksimielisesti, että Salon seurakunnan
johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävään nimitetään Maritta Järveläinen,
koska hän soveltuu tehtävään.

Johtoryhmän esitys:

Haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti johtoryhmä esittää
yksimielisesti, että Salon seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan
tehtävään nimitetään Maritta Järveläinen takautuvasti 1.1.2009 lähtien.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27 §
Tiedottajan palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen Salon seurakuntaan
Avoinna ollutta Salon seurakunnan määräaikaista tiedottajan tehtävää
haki 52 hakijaa määräaikaan 14.1.2009 mennessä. Lisäksi yksi hakemus
saapui myöhästyneenä.
Asiapapereiden perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä: Marko
Kailasmaa, Marja Roiko, Katri Tammelin, Jonna Vettenranta ja Päivi
Viuhko.
Järjestelytoimikunnan nimittämä työryhmä Marjatta Hyttinen, Ritva
Koisti, Pertti Nummi ja Jouko Pukari haastatteli hakijoita 20.1.2009.
Työryhmä päätti yksimielisesti esittää järjestelytoimikunnalle, että
tiedottajan määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2010 asti valitaan Marja
Roiko.
Kaikkien hakijoiden asiapaperit ovat järjestelytoimikunnan kokouksessa
järjestelytoimikunnan jäsenten käytettävissä.

Johtoryhmä esitys:

Haastattelutyöryhmän esityksen perusteella johtoryhmä esittää
yksimielisesti järjestelytoimikunnalle, että Salon seurakunta palkkaa
Marja Roikon 1.3.2009 lähtien tiedottajan määräaikaiseen työsuhteeseen
31.12.2010 asti.
Määräaikaisen työsuhteen perusteena on rakenneuudistuksesta
aiheutunut väliaikaisesti lisääntynyt tiedotuksen työtekijätarve.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Määräaikaisen työsuhteen perusteena on rakenneuudistuksesta
aiheutunut väliaikaisesti lisääntynyt tiedotuksen työtekijätarve.
Perusteluna Marja Roikon nimitykselle on se, että Roiko on koulutuksensa puolesta pätevä tehtävään. Hänellä on lisäksi seurakuntaelämän
tuntemus ja kokemusta myös paikallisesta seurakunnasta. Tämä helpottaa tehtävän nopeaa omaksumista käynnissä olevassa seurakunnan
kehitysvaiheessa.

28 §
Väliaikaisten alueneuvostojen nimittäminen Salon seurakunnan alueille
Seurakuntarakennevalmistelun yhteydessä on keskusteltu mahdollisuudesta nimittää lakkautettujen seurakuntien kirkkoneuvostot uuden Salon
seurakunnan väliaikaisiksi alueneuvostoiksi. Tällä tavalla voitaisiin jo
ennen huhtikuussa pidettäviä seurakuntavaaleja saada alueorganisaatiot
aloittamaan toimintansa. Kirkkovaltuusto nimittää vaalien jälkeen uudet
alueneuvostot väliaikaisten tilalle.
Käydyissä keskusteluissa väliaikaisten alueneuvostojen nimittämistä on
pidetty hyvänä vaihtoehtona uuden seurakunnan toiminnan aloitusvaiheessa.
Talousjohtaja kokoaa järjestelytoimikunnan kokoukseen mennessä
Perniön rovastikunnan lakkautettujen seurakuntien kirkkoneuvostojen
jäsenten ja varajäsenten nimet. Näin ne ovat kokouksessa tarvittaessa
järjestelytoimikunnan jäsenten käytettävissä, kun järjestelytoimikunta
tekee päätöksen nimitysasiasta.
Johtoryhmän esitys:

Johtoryhmä ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että järjestelytoimikunta
nimittää väliaikaiset alueneuvostot Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen,
Muurlan, Perttelin, Perniön, Salo-Uskelan, Suomusjärven ja Särkisalon
alueille.

Päätös:

Järjestelytoimikunta nimitti yksimielisesti alueneuvostoihin jäsenet ja
varajäsenet alla olevan mukaisesti:
Jäsenen nimi
Halikko:
Kirsi Mannonen i
Jari J. Laiho
Mervi Niemi
Marjaana Mänkäri
Pentti Laakkio
Reijo Niemi

Varajäsenen nimi
Liisa Wright
Hannu Pölönen
Kristiina Laukka
Marja Tapomaa
Lasse Virtanen
Raimo Inkinen

Kiikala
Ilpo Iirola
Riitta Manni
Jouko Marjalaakso
Helena Ramstedt
Päivi Uusitalo
Antti Virtanen

Leena Salmela
Tuula Kuusinen
Jukka Nieminen
Annikki Lehtinen
Anna-Riitta Laitila
Heimo Eskolin

Kisko
Juhani Seppä
Elina Alha
Kaija Huittinen
Kristiina Kymäläinen
Harri Lehtonen
Kristiina Lietzen-Hoikkala
Leena Manner-Salomaa
Anne Mikkola
Veikko Salin

Kari Henttinen
Anu-Maija Elonen
Mervi Solas
Airi Nikkanen
Risto Hemmilä
Jaana Joutsen
Leena Cederlöf
Jaana Suutari
Pertti Mamia

Kuusjoki
Marianne Ketokulta
Marjo Välikangas
Juha-Matti Vähä-Heikkilä
Anja Haataja
Seppo Heikkinen
Hannu Lindström
Ritva Kalliola

Hannele Nummiluikki
ei varajäsentä
Jaakko Nieminen
Marjo Kunnia
Merja Keyriläinen
Mervi Nyberg
Leena Riihikankare

Muurla
Jukka Niemi
Antero Haikonen
Mirja Vuori
Annikka Tamminen
Jorma Ilola
Esko Nummi
Marja Brockmann
Jaana Kakko

Ismo Saari
Mikko Heikkilä
Riitta Rinnekari
Merja Leppävirta
Irmeli Wahlberg
Matti Helminen
Hanna Yli-Liipola
Pasi Kankare

Perniö
Tapio Nurmi
Ismo Vihiniemi
Hilkka Alkio
Pekka Gustafsson
Petra Kivelä
Kirsti Kurki
Juha Laurila
Erkki Laurila
Pirjo Parviainen
Päivi Vigg

Markku Peltonen
Mika Särkijärvi
Kaisa-Leena Lindblad
Tiina Vaarapuro
Tuula Kuuluvainen
Paavo Saijoki
Juha Reponen
Helena Suonio
Anu Kanerva
Elina Suonio-Peltosalo

Pertteli
Tapani Laakso
Antti Vierjoki
Esa Mattila
Pirkko Vesterinen
Tuula Ahlfors
Marjo Salko
Harri Lehtonen
Juha Särestöniemi

Juhani Koivunen
Raimo Paajanen
Kai Alm
Anu Lehtola
Satu Heinonen
Irma Vaheranta
Kari Leino
Kalevi Saarela

Salo-Uskela
Hyttinen Marjatta
Ihanaranta Kauko
Ruostesaari Marja-Leena
Lystilä Simo
Kiviaho Olavi
Peltonen Aimo
Iho Irma
Määttänen Annika
Läärä Mirja
Nieminen Matti
Mikko Lähdekorpi

Laxell Jouko
Honkanen Raimo
Kirves Taina
Ilola Siv
Kara Lasse
Tammi Timo
Haapanen Maarit
Uotila-Mäkinen Kristiina
Hujanen Terttu
Rämö Heikki
Susa Niinistö

Suomusjärvi
Ahmaoja Hilkka
Alanne Hannu
Hernesniemi Leila
Salomaa Erkki
Määttänen Seija
Nieminen Aimo
Nieminen Jarmo
Sahla Merja

Helminen Anja
Ei varahenkilöä
Salo-Auvinen Hanni-Maria
Murtomäki Sari
Määttänen Asko
Liski Keijo
Sinnelä Mauri
Palmroos-Tuominen Nina

Särkisalo
Ilkka Wikström
Eija Aarnio
Ulla Vuorijoki
Tuula Hurme
Anders Björkqvist
Aimo Frisk

Kalle Muuri
Jani Engblom
Seppo Willgren
Marja Räty
Monica Lunde`n
Mirja Toikka

29 §
Kirkkoherra Pukarin antamat ohjeet uuden seurakunnan jumalanpalveluksista, pappien vapaaaikojen ja lomien tuurauksista sekä ajanvarausohjelman käytöstä
Kirkkoherra Jouko Pukari on antanut liitteen 40 mukaiset ohjeet jumalanpalvelusten pitämisestä uuden seurakunnan kirkoissa.
Kirkkoherra Jouko Pukari on antanut liitteen 41 mukaiset ohjeet pappien
vapaapäivien ja lomien tuurauksista sekä seurakunnan
ajanvarausohjelman käytöstä.
Kappalainen Juuso Peltomäki on antanut järjestelytoimikunnalle liitteen
42 mukaisen kirjelmän koskien jumalanpalvelusten järjestämistä.
Päätös:

Järjestelytoimikunta hyväksyi yksimielisesti kirkkoherran liitteissä 40 ja
41 antamat ohjeet uuden Salon seurakunnan toimintojen hoitamiseksi.
Järjestelytoimikunta pitää tärkeänä, että uudessa seurakunnassa toiminta
hoidetaan nyt annettujen ohjeiden mukaan siihen asti kunnes uusia
ohjeita annetaan.
Juuso Peltomäen antama kirjelmä merkittiin tiedoksi.

30 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.
Kokouksen vakuudeksi

Juha Laurila
puheenjohtaja

Kari Kulmala
pöytäkirjan pitäjä

Antti Ruska
puheenjohtaja § 23

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

Salossa 2.2.2009

Paula Heinonen

Merja Leppävirta

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.2.2009–17.2.2009.

Salossa 17.2.2009

Taina Manelius

