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Antti Ruska toimi puheenjohtajana 110 § käsittelystä lähtien, koska Juha Laurilan
oli poistuttava kokouksesta klo 17.45 siirtyäkseen toiseen kokoukseen.
80 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Laurila avasi kokouksen.
Juha Laurila, Seppo Knuutila ja Juha Hekkala ojensivat kokouksen
avauksen yhteydessä kirkkoherra Jouko Pukarille viirin. Viiri on
tarkoitettu uudelle Salon seurakunnalle muistoksi Perniön seurakunnasta. Viiri on Antero Peijosen suunnittelema ja viirin kirkolliset
värit ja aiheet symboloivat Perniön seurakunnan historiaa ja uuden
seurakunnan tulevaisuutta.
Kirkkoherra Pukari kiitti viiristä ja se asetetaan lasivitriiniin uudessa
seurakunnassa.

Kirkkoherra totesi, että Olli Ruskeepää on peruuttanut esityslistan 109
pykälän kohdalla käsiteltävän anomuksensa. Puheenjohtaja Juha
Laurilan esityksestä esityslistan 109 § poistettiin näin ollen
tarpeettomana käsiteltävien asioiden listalta.
81 §
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 sihteeri kirjasi läsnäolijat.
Lääninrovasti Juha Hekkalan läsnäolo-oikeus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

82 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat Nieminen Riitta ja Nummi Pertti.

Tarkastusmenettely:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
Salo-Uskelan seurakunnan taloustoimistossa 22.12.2008 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salo-Uskelan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 23.12.2008–7.1.2009 klo 9.00–
15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ritva Koisti ja Pertti
Nummi. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

83 §
Salon seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen
Tulevan Salon seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys valmisteltiin
edellisen talven aikana liitoshanketta valmistelevissa työryhmissä.
Työjärjestys valmisteltiin Kirkkohallituksen antaman mallisäännön
pohjalta.
Kirkkovaltuuston työjärjestys tulisi hyväksyä järjestelytoimikunnassa,
jotta se saataisiin voimaan ja uuden seurakunnan tulevan kirkkovaltuuston käyttöön.

Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan kirkkovaltuuston
työjärjestyksen liitteen 1 mukaisena.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

84 §
Salon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen
Tulevan Salon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö valmisteltiin
edellisen talven aikana liitoshanketta valmistelevissa työryhmissä.
Työryhmässä 28.2.2008 hyväksytty kirkkoneuvoston ohjesääntöehdotus
on liitteenä 2. Ohjesääntö valmisteltiin kirkkohallituksen antaman
malliohjesäännön pohjalta.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö tulisi hyväksyä järjestelytoimikunnassa,
jotta se saataisiin voimaan.. Kirkkoneuvoston ohjesääntö määrittelee
puitteet sille, miten juoksevia asioita hoidetaan uudessa seurakunnassa.
Järjestelytoimikuntaan sovelletaan kirkkoneuvostoa koskevia säännöksiä
soveltuvin osin.
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön liitteen 2 mukaisena.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö annetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

85 §
Seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen
Salon seurakunnan aloittaessa toimintansa tulee uusittavaksi lukuisa
määrä erilaisia sopimuksia, jotka sinänsä ovat lähinnä rutiiniasioita,
mutta edellyttävät kuitenkin sopimusten tekemistä ja allekirjoittamista
seurakunnan nimissä. (tilien avaussopimukset, puhelinliittymät jne.)
Kirkkolain 7 luvun 7 § mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan
nimenkirjoitusoikeudesta.
Asiakirjojen allekirjoittajia seurakunnan puolesta on yleensä kaksi.
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta päättää, että Salon seurakunnan (y-tunnus 21898438) nimen kirjoittavat toistaiseksi kaksi yhdessä järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja Juha Laurila, järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja
Antti Ruska, kirkkoherra Jouko Pukari ja talousjohtaja Kari Kulmala.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

86 §
Salon seurakunnan työympäristötoimikunnan työnantajaedustajien nimittäminen
Uuden Salon seurakunnan työympäristötoimikuntaan kuuluu 12 jäsentä.
Jäsenistä kahdeksan on työntekijöiden nimeämiä. Työnantajaa
toimikunnassa edustavat virkansa puolesta työsuojelupäällikkö Kari
Kulmala sekä kirkkoherra Jouko Pukari ja järjestelytoimikunnan
/kirkkoneuvoston nimeämät kaksi muuta seurakunnan palveluksessa
olevaa henkilöä.
Työntekijöiden valitsemat edustajat ovat seuraavat
Edustajat
Varaedustajat
Inga Hakala
Kirsi Laakkonen
Matti Lähdekorpi
Ulla-Maija Kytölä
Marko Välläri
Liisa Reima
Jukka Ståhlström
Jarmo Halkilahti
Tarja Lehtovirta
Satu Kaukiainen
Taina Lindholm
Sanna Salmio
Merja Palokankare
Eija Suutari
Ulla-Maija Kytölä (työsuojelun varavaltuutettujen ja ammattijärjestöjen
pääluottamusmiesten keskuudestaan valitsema jäsen)
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta nimeää hautatoimen päällikkö Anja Mannin sekä
isännöitsijä Kauko Kuparisen työnantajan edustajiksi uuden Salon
seurakunnan työympäristötoimikuntaan. Kiinteistö- ja hautaustoimen
sektoreilla on useimmin esillä esim. työsuojelullisia asioita, joita
työympäristötoimikunta käsittelee kokouksissaan.
Päätös:

Hautatoimen päällikkö Anja Manni ja isännöitsijä Kauko Kuparinen
nimitettiin yksimielisesti työnantajan edustajiksi uuden Salon
seurakunnan työympäristötoimikuntaan. Virkansa puolesta työnantajan
edustajina toimivat työsuojelupäällikkö Kari Kulmala ja kirkkoherra
Jouko Pukari.

87 §
Rovastikunnan rekisteröidyn ajoneuvokaluston omistajan vaihdoksen rekisteröinti
Salon seurakunnan syntyessä 1.1.2009 on Perniön rovastikunnan
lakkautettavien seurakuntien ajoneuvo- ja työkonekalusto rekisteröitävä
7 päivän kuluessa uuden Salon seurakunnan nimiin.
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta valtuuttaa Kauko Kuparisen (synt.aika 5.1.1953)
hoitamaan lakkautettavien seurakuntien (Halikko, Kisko, Kiikala,
Kuusjoki, Muurla, Pertteli, Perniö, Salo-Uskela, Suomusjärvi, Särkisalo)
ajoneuvo- ja työkonekaluston rekisteröinnin uuden Salon seurakunnan
nimiin.

Järjestelytoimikunta antaa Kauko Kupariselle valtuudet allekirjoittaa
rekisteröintiin ja vakuutuksiin liittyvät sopimukset ja asiapaperit Salon
seurakunnan puolesta.
Päätös:

Järjestelytoimikunta antoi yksimielisesti Kauko Kupariselle valtuudet
hoitaa lakkautettavien seurakuntien ajoneuvo- ja työkonekaluston
rekisteröinti uuden Salon seurakunnan nimiin.
Järjestelytoimikunta antoi Kauko Kupariselle valtuudet allekirjoittaa
rekisteröintiin ja vakuutuksiin liittyvät sopimukset ja asiapaperit Salon
seurakunnan puolesta.

88 §
Diakoniatyön johtokunnan johtosäännön hyväksyminen järjestelytoimikunnassa
Diakoniatyön johtokunnan johtosääntöehdotus on liitteenä 3.
Johtosääntöehdotus on hyväksyttävä järjestelytoimikunnassa, jotta se
saadaan käyttöön uudessa seurakunnassa.
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan diakoniatyön
johtokunnan johtosäännön liitteen 3 mukaisena.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

89 §
Lapsityön johtokunnan johtosäännön hyväksyminen järjestelytoimikunnassa
Lapsityön johtokunnan johtosääntöehdotus on liitteenä 4.
Johtosääntöehdotus on hyväksyttävä järjestelytoimikunnassa, jotta se
saadaan käyttöön uudessa seurakunnassa.
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan lapsityön johtokunnan
johtosäännön liitteen 4 mukaisena.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

90 §
Lähetystyön johtokunnan johtosäännön hyväksyminen järjestelytoimikunnassa
Lähetystyön johtokunnan johtosääntöehdotus on liitteenä 5.
Johtosääntöehdotus on hyväksyttävä järjestelytoimikunnassa, jotta se
saadaan käyttöön uudessa seurakunnassa.
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan lähetystyön
johtokunnan johtosäännön liitteen 5 mukaisena.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

91 §
Musiikkityön neuvottelukunnan johtosäännön hyväksyminen järjestelytoimikunnassa
Musiikkityön neuvottelukunnan johtosääntöehdotus on liitteenä 6.
Johtosääntöehdotus tulee hyväksyä järjestelytoimikunnassa, jotta se
saadaan käyttöön uudessa seurakunnassa.
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan musiikkityön
neuvottelukunnan johtosäännön liitteen 6 mukaisena.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

92 §
Nuorisotyön johtokunnan johtosäännön hyväksyminen järjestelytoimikunnassa
Nuorisotyön johtokunnan johtosääntöehdotus on liitteenä 7.
Johtosääntöehdotus tulee hyväksyä järjestelytoimikunnassa, jotta se
saadaan käyttöön uudessa seurakunnassa.
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan nuorisotyön
johtokunnan johtosäännön liitteen 7 mukaisena.
Päätös:

Johtosäännön 3§ 6 kohtaan lisättiin yksimielisesti maininta
rippikoulutyöstä. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti

93 §
Perheneuvonnan neuvottelukunnan johtosäännön hyväksyminen järjestelytoimikunnassa
Perheneuvonnan neuvottelukunnan johtokunnan johtosääntöehdotus on
liitteenä 8. Johtosääntöehdotus tulee hyväksyä järjestelytoimikunnassa,
jotta se saadaan käyttöön uudessa seurakunnassa.
Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan perheneuvonnan
neuvottelukunnan johtosäännön liitteen 8 mukaisena.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

94 §
Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunnan johtosäännön hyväksyminen järjestelytoimikunnassa
Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunnan johtosääntöehdotus on
liitteenä 9. Johtosääntöehdotus tulee hyväksyä järjestelytoimikunnassa,
jotta se saadaan käyttöön uudessa seurakunnassa.

Johtoryhmän esitys:
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan
sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunnan johtosäännön liitteen 9
mukaisena.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

95 §
Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnan johtosäännön hyväksyminen järjestelytoimikunnassa
Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnan johtosääntöehdotus on liitteenä
10. Johtosääntöehdotus tulee hyväksyä järjestelytoimikunnassa, jotta se
saadaan käyttöön uudessa seurakunnassa.
Johtoryhmän esitys
Järjestelytoimikunta hyväksyy Salon seurakunnan kiinteistö- ja
hautatoimen johtokunnan johtosäännön liitteen 10 mukaisena.
Päätös:

Johtosäännön 2 § 8 kohta päätettiin yksimielisesti kirjoittaa seuraavaan
muotoon: suorittaa seurakunnan hautausmaiden katselmus sekä
kiinteistöjen tarkastus yhteistyössä alueneuvoston edustajien kanssa ja
antaa katselmuksesta pöytäkirja kirkkoneuvostolle.
Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

96 §
Salon seurakunnan hankintavaltuuksista päättäminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § 1 kohdassa säädetään:
kirkkoneuvosto päättää kunkin toimikautensa alussa johtokunnille ja
viranhaltijoille annettavien hankintavaltuuksien euromäärästä.
Hankintavaltuuksien puitteissa johtokunnat ja viranhaltijat tekevät
hyväksytyn talousarvion mukaisia hankintoja ilman, että kaikkia asioita
tarvitsee tuoda ylempien elinten erikseen päätettäväksi. Tämä menettely
lisää joustavuutta seurakunnan toiminnan rutiineja hoidettaessa.
Normaalin seurakunnallisen toiminnan hoitamiseen ei erillisiä
hankintavaltuuksia tarvita. Kyseessä on yleensä tarvikkeiden hankinta
juoksevaa toimintaa varten sellaisista liikkeistä, joiden kanssa seurakunnalla on tilisopimus. Ostotoimintaa varten luodaan kuitenkin
tulevaisuudessa seurakunnan sisäinen menettelytapoja ohjaava
säännöstö. Talousjohtajan hyväksyessä seurakunnan laskut
maksettavaksi, hän vastaa samalla myös hankintojen suorittamisesta
hankintasäännösten mukaisesti. Erillisiä hankintavaltuuksia tarvitaan
lähinnä hankittaessa kalustoa, tehtäessä kiinteistöihin liittyviä korjauksia
ja solmittaessa muita ostosopimuksia.

Tarvikkeiden ja palvelusten hankinnan kynnysarvo säännösten mukaan
on 15 000 euroa. Tätä suuremmat hankkeet tulee kilpailuttaa julkisesti
hankintalain säännösten mukaan.
Hankintalain säännösten mukaan kynnysarvo rakennus- ja korjaustyöhankkeiden osalta on tällä hetkellä 100 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). Tämän arvon ylittävät rakennushankkeet tulee kilpailuttaa
julkisesti hankintalain hankintasäännösten mukaisesti.
Johtoryhmän esitys:
Salon seurakunnan toiminnan alkaessa järjestelytoimikunta antaa
seuraavat hankintavaltuudet 1.1.2009 lähtien:
Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta
Talousjohtaja
Isännöitsijä
Hautatoimen päällikkö
Taloustoimiston toimistopäällikkö

100 000 euroa
15 000 euroa
10 000 euroa
10 000 euroa
10 000 euroa

Hankintavaltuuksien puitteissa voivat viranhaltijat ja johtokunnat tehdä
hyväksytyn talousarvion mukaisia hankintoja ja hoitaa talousarviossa
hyväksyttyjä korjaus- ym. rakennusprojekteja.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

97 §
Salon seurakunnan viestinnän vahvistaminen palkkaamalla määräaikainen tiedottaja
Johtoryhmä on palavereissaan keskustellut tulevan seurakunnan
viestinnän mahdollisesta vahvistamisesta seurakuntien liitosvaiheessa.
Uuden seurakunnan syntyessä on paljon viestintään liittyviä tehtäviä,
joita tulisi hoitaa siten, että uuden seurakunnan toiminnan
käynnistyminen onnistuisi mahdollisimman hyvin.
Johtoryhmän esitys:
Salon seurakunta palkkaa työsopimussuhteisen tiedottajan määräajaksi
eli 31.12.2010 saakka. Tiedottaja keskittyy seurakunnan verkkotiedotuksen kehittämiseen ja muihin tiedotuksessa tarpeellisiin tehtäviin.
Tiedottajan tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa ja tehtävä sijoitetaan
kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen vaativuusryhmään 601, tehtävän
peruspalkka on 2327 euroa kuukaudessa.
Avoimesta tehtävästä ilmoitetaan hakuilmoituksella ja järjestelytoimikunta nimittää haastattelutyöryhmän antamaan hakijoista
lausunnon järjestelytoimikunnalle tulevaa työntekijän nimitystä varten.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Haastattelutyöryhmään valittiin yksimielisesti Marjatta Hyttinen, Ritva
Koisti, Pertti Nummi ja Jouko Pukari.

98 §
Diakonian virkojen johtosäännön hyväksyminen
Diakonian virkojen johtosääntö on liitteenä 11. Johtosääntö tulee
hyväksyä järjestelytoimikunnassa, jotta säännöt saadaan voimaan uuden
Salon seurakunnan aloittaessa toimintansa.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy diakonian virkojen johtosäännön
liitteen 11 mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

99 §
Lapsityönohjaajan viran johtosäännön hyväksyminen
Lapsityönohjaajan viran johtosääntö on liitteenä 12. Johtosääntö tulee
hyväksyä järjestelytoimikunnassa, jotta säännöt saadaan voimaan uuden
Salon seurakunnan aloittaessa toimintansa.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy lapsityönohjaajan viran johtosäännön
liitteen 12 mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

100 §
Kansainvälisyys- ja lähetyssihteerin viran johtosäännön hyväksyminen
Kansainvälisyys- ja lähetyssihteerin viran johtosääntö on liitteenä 13.
Johtosääntö tulee hyväksyä järjestelytoimikunnassa, jotta säännöt
saadaan voimaan uuden Salon seurakunnan aloittaessa toimintansa.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy kansainvälisyys- ja lähetyssihteerin viran
johtosäännön liitteen 13 mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

101 §
Kanttorin viran johtosäännön hyväksyminen
Kanttorin viran johtosääntö on liitteenä 14. Johtosääntö tulee hyväksyä
järjestelytoimikunnassa, jotta säännöt saadaan voimaan uuden Salon
seurakunnan aloittaessa toimintansa.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy kanttorin viran johtosäännön
liitteen 14 mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

102 §
Nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön hyväksyminen
Nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö on liitteenä 15. Johtosääntö tulee
hyväksyä järjestelytoimikunnassa, jotta säännöt saadaan voimaan uuden
Salon seurakunnan aloittaessa toimintansa.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön
liitteen 15 mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

103 §
Diakoniatyötä johtavan viranhaltijan tehtävän hoitajasta päättäminen ja palkan määrittäminen
Diakoniatyöntekijä Kirsi Rantala on halukas hoitamaan johtavan
viranhaltijan tehtävää 1.1.2009 lähtien. (liite 16) Rantala on suorittanut
pappisvirkaan oikeuttavan tutkinnon ja olisi halukas hoitamaan
diakoniatyötä johtavan viranhaltijan tehtäviä myös pappisviran saatuaan.
Siihen asti kun Rantalalla ei ole pappisvirkaa, määräytyy johtavan
viranhaltijan tehtävästä maksettava palkka diakonian virkojen tehtävien
perustella.
Diakonian virkojen johtosäännön mukaan järjestelytoimikunta/kirkkoneuvosto päättää työalan johtavan viranhaltijan tehtävään nimitettävästä.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta nimittää Kirsi Rantalan 1.1.2009 lähtien Salon
seurakunnan diakoniatyötä johtavan viranhaltijan tehtävään.
Diakoniatyöntekijän sekä johtavan viranhaltijan tehtävästä maksetaan
Kirsi Rantalalle kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn 503 mukainen peruspalkka 2250 euroa kuukaudessa. Tämän
lisäksi hänelle maksetaan vuosisidonnainen osuus enintään 18 % peruspalkasta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

104 §
Seurakuntapastorin viran perustaminen diakoniatyön hoitamista varten ja diakonian viran
lakkauttaminen
Diakoni Kirsi Rantala on toiminut Salo-Uskelan seurakunnan johtavana
diakoniatyöntekijänä ja opiskellut papiksi työnsä ohella. Hän on saanut
opintonsa päätökseen ja on valmis työskentelemään edelleen diakoniatyössä työstä vastaavana viranhaltijana sekä samalla myös diakoniatyön
teologina sekä pappina uudessa Salon seurakunnassa.
(liite 16)

Jotta edellä mainitut järjestelyt olisivat mahdollisia, tulisi järjestelytoimikunnan perustaa seurakuntapastorin virka, johon tuomiokapituli
sitten voisi siirtää Kirsi Rantalan hänen saatuaan pappisvihkimyksen.
Siirron tapahduttua tulisi Rantalan hoitama diakonian virka lakkauttaa,
jolloin seurakuntaan ei jäisi ylimääräisiä täyttämättömiä diakonian
virkoja.
Edellä mainittu menettely olisi hyvä ratkaisu diakoniatyötä kehitettäessä
uudessa Salon seurakunnassa. Työalaa hoitamaan saataisiin tällä tavalla
kokopäiväisesti pappi, jolla on myös käytännön tuntemus diakoniatyöstä
ja valmiit kontaktit hoitaa yhteistyötä sekä asiakkaiden että muiden
työntekijöiden kanssa.
Järjestelyssä on kyse papinvirasta, joka on kirkkolain mukaan hoidettava
ja täytettävä kirkkoneuvoston alaisista viroista poikkeavasti. Sen vuoksi
tässä tapauksessa virkajärjestelyjä tehtäessä tarvitaan hallinnollisia
erityistoimenpiteitä.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta perustaa Salon seurakunnan seurakuntapastorin
viran.
Järjestelytoimikunta pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta,
että se antaa Kirsi Rantalalle pappisvihkimyksen jälkeen
virkamääräyksen Salon seurakunnan uuteen seurakuntapastorin virkaan.
Tehtävä sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukaiseen vaativuusryhmään 601 ja tehtävästä maksetaan peruspalkkaa
2565 euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi Kirsi Rantalalle maksetaan
virkaehtosopimuksen mukaiset vuosisidonnaiset lisät enintään 18 %
peruspalkasta. Hinnoittelu sisältää toistaiseksi myös sen, että Rantala
hoitaa pappistyön rinnalla diakoniatyön johtavan viranhaltijan tehtävää
viran vastaanottopäivästä lähtien.
Järjestelytoimikunta päättää, että Kirsi Rantalan tällä hetkellä hoitama
diakonian virka lakkautetaan seuraavan kuun alusta sen jälkeen kun
Kirsi Rantala on nimitetty Salon seurakunnan seurakuntapastorin
virkaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

105 §
Lapsityön johtavan viranhaltijan tehtävän hoitajan hakeminen seurakunnan sisäisen haun avulla
Salon seurakunnan virkasäännön ja kirkkolain säännösten mukaan
seurakunnan virka saadaan täyttää tietyin edellytyksin sitä yleisesti
haettavaksi julistamatta. Täyttäminen on mahdollista, kun kyseessä on
esim. kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 §:ssä tarkoitettu seurakuntajaon
muuttumisen takia tapahtuva viranhaltijan siirtäminen uuden
seurakunnan sopivaan virkaan.

Seurakuntajaon muuttumisen takia Salon seurakunnan virkarakennetta
järjestellään uuden seurakunnan tarpeita vastaavaksi ja viranhaltijat
siirretään uuden seurakunnan virkoihin. Näin uutta organisaatiota
rakennettaessa voidaan virkoja täyttää esim. sisäisen haun kautta ilman,
että niitä on julistettava julkisesti haettavaksi.
Työalojen johtavien viranhaltijoiden tehtävissä ei ole kyse erillisistä
viroista vaan siitä, että järjestelytoimikunta/kirkkoneuvosto nimittää
jonkun työalan viranhaltijoista hoitamaan johtavan viranhaltijan
tehtäviä. Tämä normaalitehtävistä erillinen työnjohdollinen lisätehtävä
huomioidaan sitten virkaehtosopimuksen mukaisesti vaativuutta
lisäävänä tekijänä viranhaltijan tehtävän vaativuusryhmää ja palkkausta
määrättäessä.
Jotta järjestelytoimikunnalla on mahdollisuus saada kuva siitä ketkä
seurakunnassa olisivat halukkaita hoitamaan johtavien viranhaltijoiden
tehtäviä, julistetaan tehtävät seurakunnan sisäisesti haettavaksi.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta päättää, että Salon seurakunnan lapsityön
johtavan viranhaltijan tehtävä julistetaan seurakunnan työntekijöiden
sisäisesti haettavaksi ajalla 19.12.2008- 5.1.2009.
Viran pätevyysvaatimukset on määritelty työalan viranhaltijoiden
johtosäännössä.
Tehtävä sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukaiseen vaativuusryhmään 503 ja lapsityönohjaajan sekä johtavan
viranhaltijan tehtävästä maksetaan peruspalkkaa 2250 euroa
kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi viranhaltijalle maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen lisä enintään 18 % peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta valitsee työryhmän antamaan hakijoista lausunnon
järjestelytoimikunnalle.
Tiedotussihteeri laatii asiasta tiedotteen ja sisäisen hakuilmoituksen
henkilökunnalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Työryhmään valittiin yksimielisesti Susa Niinistö, Paula Vesalainen,
Seppo Willgren ja Jouko Pukari.

106 §
Lähetystyön johtavan viranhaltijan tehtävän hoitajan hakeminen seurakunnan sisäisen haun avulla
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta päättää, että Salon seurakunnan lähetystyön
johtavan viranhaltijan tehtävä julistetaan seurakunnan työntekijöiden
sisäisesti haettavaksi ajalla 19.12.2008- 5.1.2009.

Viran pätevyysvaatimukset on määritelty työalan viranhaltijoiden
johtosäännössä.
Tehtävä sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukaiseen vaativuusryhmään 503 ja kansainvälisyys- ja lähetyssihteerin
sekä johtavan viranhaltijan tehtävästä maksetaan peruspalkkaa 2250
euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi viranhaltijalle maksetaan
virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen lisä enintään 18 %
peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta valitsee työryhmän antamaan hakijoista lausunnon
järjestelytoimikunnalle.
Tiedotussihteeri laatii asiasta tiedotteen ja sisäisen hakuilmoituksen
henkilökunnalle.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Työryhmään valittiin yksimielisesti Marjatta Hyttinen, Paula Heinonen,
Seppo Knuutila ja Jouko Pukari.

107 §
Nuorisotyön johtavan viranhaltijan tehtävän hoitajan hakeminen seurakunnan sisäisen haun avulla
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta päättää, että Salon seurakunnan nuorisotyön
johtavan viranhaltijan tehtävä julistetaan seurakunnan työntekijöiden
sisäisesti haettavaksi ajalla 19.12.2008- 5.1.2009.
Viran pätevyysvaatimukset on määritelty työalan viranhaltijoiden
johtosäännössä.
Tehtävä sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukaiseen vaativuusryhmään 503 ja nuorisotyönohjaajan sekä johtavan
viranhaltijan tehtävästä maksetaan peruspalkkaa 2250 euroa
kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi viranhaltijalle maksetaan
virkaehtosopimuksen mukainen vuosisidonnainen lisä enintään 18 %
peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta valitsee työryhmän antamaan hakijoista lausunnon
järjestelytoimikunnalle.
Tiedotussihteeri laatii asiasta tiedotteen ja sisäisen hakuilmoituksen
henkilökunnalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Työryhmään valittiin yksimielisesti Aimo Peltonen, Tapani Laakso,
Merja Leppävirta ja Jouko Pukari.

108 §
Musiikkityön johtavan kanttorin tehtävän hoitajan hakeminen seurakunnan sisäisen haun avulla
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta päättää, että Salon seurakunnan musiikkityön
johtavan kanttorin tehtävä julistetaan seurakunnan työntekijöiden
sisäisesti haettavaksi ajalla 19.12.2008- 5.1.2009.
Viran pätevyysvaatimukset on määritelty työalan viranhaltijoiden
johtosäännössä.
Tehtävä sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukaiseen vaativuusryhmään 602 ja kanttorin sekä johtavan kanttorin
tehtävästä maksetaan peruspalkkaa 2775 euroa kuukaudessa.
Peruspalkan lisäksi viranhaltijalle maksetaan virkaehtosopimuksen
mukainen vuosisidonnainen lisä enintään 18 % peruspalkasta.
Järjestelytoimikunta valitsee työryhmän antamaan hakijoista lausunnon
järjestelytoimikunnalle.
Tiedotussihteeri laatii asiasta tiedotteen ja sisäisen hakuilmoituksen
henkilökunnalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Työryhmään valittiin yksimielisesti Antti Ruska, Hannu Alanne, Riitta
Nieminen ja Jouko Pukari.

109 §
Vuoden 2008 lopulla päättyvien rakennus- ja korjaustyöryhmien työn jatkaminen
Osassa rovastikunnan seurakuntia on käynnissä rakennus- ja
korjaushankkeita, jotka jatkuvat vielä uuden seurakunnan syntymisen
jälkeen. Jotta näitä hankkeita varten mahdollisesti nimitettyjen
toimikuntien ja työryhmien työn jatkuminen olisi mahdollista, tulisi
järjestelytoimikunnan nimittää nämä toimikunnat tai työryhmät uuden
seurakunnan nimissä.
Talousjohtaja pyytää rovastikunnan seurakuntien talouspäälliköiltä
17.12.2008 mennessä keskeneräisiä investointi- ja korjaushankkeita
hoitavien toimikuntien ja työryhmien kokoonpanon. Talousjohtaja tuo
kokoonpanolistat järjestelytoimikunnan kokoukseen, jotta
järjestelytoimikunta voi tehdä päätöksen näiden toimikuntien ja
työryhmien työn mahdollisesta jatkamisesta.
Johtoryhmän esitys:

Järjestelytoimikunta nimittää tarvittavat keskeneräisten hankkeiden
rakennus- ja korjaustoimikunnat uuteen Salon seurakuntaan.

Päätös:

Järjestelytoimikunta nimitti yksimielisesti seuraavat
rakennustoimikunnat ja niihin jäsenet:

Halikon alueen hautausmaan laajennuksen rakennustoimikunta:
Pentti Laakkio, Riitta Nieminen, Jari J. Laiho, Antti Ruska, Heikki
Kivekäs ja Anja Manni. Toimikunnan kokoonkutsujana toimii edelleen
hankkeen valvoja Simo Kaamanen.
Särkisalon seurakuntatalon laajennuksen ja korjauksen
rakennustoimikunta:
Matti Korpi, Kaarlo Muuri, Aimo Frisk, Ilkka Wikström, Jaakko
Laxenius, ja Virva Koski. Hankkeen valvojana jatkaa edelleen Kurt
Westberg, joka on myös läsnä toimikunnan kokouksissa.
Suomusjärven seurakuntakeskuksen ikkunaremontin ja korjaustyön
toimikunta:
Hannu Alanne, Hilkka Ahmaoja, Aimo Nieminen, Jarmo Nieminen,
Juuso Peltomäki ja Heli Leino
Järjestelytoimikunta antoi yksimielisesti toimikunnille valtuudet
toteuttaa keskeneräiset hankkeet loppuun tehtyjen budjettien ja
suunnitelmien mukaisesti.
…………………………………..
Puheenjohtaja Juha Laurila poistui kokouksesta 109 § käsittelyn jälkeen
klo 17.45 ja antoi puheenjohtajuuden Antti Ruskalle. Antti Ruska totesi,
että kokous on edelleen laillinen ja päätösvaltainen ja kokous jatkui
Ruskan toimiessa puheenjohtajana.
110 §
Huhtikuun 5 päivänä 2009 aloitettavien seurakuntavaalien toisen vaalipäivän äänestyspaikasta
päättäminen
Vaalilautakunta on kokouksessaan 2.12.2008 § 6 kohdalla päättänyt
tehdä esityksen järjestelytoimikunnalle toisen vaalipäivän eli 6.4.2009
äänestyspaikasta.
Vaalilautakunnan esitys:

Vaalilautakunta päätti yksimielisesti esittää järjestelytoimikunnalle, että
se määräisi toisen varsinaisen vaalipäivän, maanantain 6.4.2009,
äänestyspaikaksi Salo-Uskelan seurakuntatalon, Kirkkokatu 6. Toisena
vaalipäivänä äänestys päättyy lakisääteisesti klo 18 (KVJ 2, § 30:1).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

111 §
Talousjohtaja Kari Kulmalan sivutoimilupa-anomus
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 § mukaan viranhaltijan on pyydettävä
sivutoimilupa, mikäli viranhaltija päätoimensa ohella hoitaa virkaa,
palkattua työtä, ammattia, elinkeinoa tai liikettä.

Talousjohtajan tehtävässä ei ole kiinteää työaikaa, mutta sivutoimilupa
vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää
työaikaa.
Talousjohtaja Kari Kulmala toimii päätoimensa ohella HTMtilintarkastajana ja taloushallinnon konsulttina. Tilintarkastukset ja muut
sivutoimen tehtävät Kari Kulmala hoitaa lähinnä vapaa-aikoina siten,
että niiden suorittaminen ei Kulmalan mukaan haittaa talousjohtajan
viran asianmukaista hoitamista. Taloushallinnon kehityksen seuraaminen
laajemmin kuin vain seurakunnan tehtävissä, parantaa Kulmalan mukaan
valmiutta vastata taloushallinnon kehityksen tulevaisuuden haasteisiin.
Salo-Uskelan seurakunta on aikanaan talousjohtajan tullessa virkaansa
myöntänyt Kari Kulmalalle sivutoimiluvan tilintarkastuksien ym.
taloushallinnon tehtävien hoitamista varten. HTM-tilintarkastus on
Kauppakamarin valvomaa toimintaa. Toiminnan harjoittamisen
edellytyksenä on, että kaikki tehtävän edellyttämät hallinnolliset
velvoitteet, kuten sivutoimilupa-asiat on hoidettu asianmukaisesti.
Puheenjohtajan esitys:

Järjestelytoimikunta päättää myöntääkö järjestelytoimikunta Kari
Kulmalalle toistaiseksi sivutoimiluvan HTM-tilintarkastajana ja
taloushallinnon konsulttina toimimista varten.
……………………………………
Kari Kulmala poistui kokoustilasta 111 § käsittelyn ajaksi. Käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen Kulmala kutsuttiin takaisin kokoustilaan.
Puheenjohtaja saneli 111 § päätöksen sihteerinä toimivalle Kulmalalle,
joka kirjasi tehdyn päätöksen pöytäkirjaan.

Päätös:

Sivutoimilupa myönnettiin yksimielisesti.

112 §
Halikon alueen väliaikaisen kappalaisen nimittämispyyntö ja palkan määrittäminen
Tuomiokapitulin antaman tiedon mukaan Halikon kirkkoherrana vuoden
vaihteeseen saakka toimiva Heikki Kivekäs olisi valmis jatkamaan
Halikon alueen kappalaisena siihen asti kunnes virka vakinaisesti
täytetään.
Kirkkoherran esitys:

Järjestelytoimikunta pyytää, että tuomiokapituli nimittää Heikki
Kivekkään väliaikaisesti Salon seurakunnan kappalaisen virkaan.
Kivekkään tehtävänä on Halikon aluekappalaisen tehtävien hoito siihen
asti kunnes kappalaisen virka vakituisesti täytetään.
Järjestelytoimikunta päättää, että kappalaisen tehtävien hoidosta Heikki
Kivekkäälle maksetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmän 602 mukainen peruspalkka 2775 euroa kuukaudessa.
Tämän lisäksi maksetaan vuosisidonnainen osuus korkeintaan 18 %
peruspalkasta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

113 §
Muurlan alueen väliaikaisen kappalaisen nimittämispyyntö ja palkan määrittäminen
Tuomiokapitulin antaman tiedon mukaan Perttelin kirkkoherrana vuoden
vaihteeseen saakka toimiva Pertti Hell olisi valmis jatkamaan Muurlan
alueen kappalaisena siihen asti kunnes virka vakinaisesti täytetään.
Kirkkoherran esitys:

Järjestelytoimikunta pyytää, että tuomiokapituli nimittää Pertti Hellin
väliaikaisesti Salon seurakunnan kappalaisen virkaan. Hellin tehtävänä
on Muurlan aluekappalaisen tehtävien hoito siihen asti kunnes
kappalaisen virka vakituisesti täytetään.
Järjestelytoimikunta päättää, että kappalaisen tehtävien hoidosta Pertti
Hellille maksetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän
602 mukainen peruspalkka 2775 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi
maksetaan vuosisidonnainen osuus korkeintaan 18 % peruspalkasta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

114 §
Perttelin alueen väliaikaisen kappalaisen nimityspyyntö ja palkan määrittäminen
Tuomiokapitulin antaman tiedon mukaan Perttelin seurakuntapastorina
toimiva Suvi Laaksonen olisi valmis toimimaan Perttelin alueen
kappalaisena siihen asti kunnes virka vakinaisesti täytetään.
Kirkkoherran esitys:

Järjestelytoimikunta pyytää, että tuomiokapituli nimittää Suvi Laaksosen
väliaikaisesti Salon seurakunnan kappalaisen virkaan. Laaksosen
tehtävänä on Perttelin aluekappalaisen tehtävien hoito siihen asti kunnes
kappalaisen virka vakituisesti täytetään.
Järjestelytoimikunta päättää, että kappalaisen tehtävien hoidosta Suvi
Laaksoselle maksetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmän 602 mukainen peruspalkka 2775 euroa kuukaudessa.
Tämän lisäksi maksetaan vuosisidonnainen osuus korkeintaan 18 %
peruspalkasta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

115 §
Pyyntö tuomiokapitulille Halikon alueella palvelevan seurakuntapastori Annukka Saarisen
äitiyslomasijaisen määräämiseksi ja sijaisen palkan määrittäminen
Halikon seurakuntapastori Annukka Saarinen jää äitiyslomalle ja tilalle
tarvitaan sijainen. Halikon kirkkoherra Heikki Kivekäs on pyytänyt
kirkkoherra Jouko Pukarilta, että tehtävään kutsuttaisiin Aki Toivoniemi
ja lähetettäisiin tuomiokapitulille tämän mukainen pyyntö.

Kirkkoherran esitys:

Järjestelytoimikunta pyytää, että tuomiokapituli antaa Aki
Toivoniemelle pappisvihkimyksen ja nimittää hänet Salon seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan Annukka Saarisen äitiyslomasijaisuuden
ajaksi.
Järjestelytoimikunta päättää, että seurakuntapastorin tehtävien hoidosta
Aki Toivoniemelle maksetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmän 601 mukainen peruspalkka 2460,54 euroa
kuukaudessa. Tämän lisäksi maksetaan vuosisidonnainen osuus
korkeintaan 18 % peruspalkasta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

116 §
Muut asiat
Vuoden 2009 aikataulusuunnitelma merkittiin tiedoksi.
117 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja Antti Ruska päätti
kokouksen klo 18.05.

Kokouksen vakuudeksi

Juha Laurila
puheenjohtaja
§ 80 – §109 puheenjohtaja

Kari Kulmala
pöytäkirjan pitäjä

Antti Ruska
varapuheenjohtaja
§ 110 – § 117 puheenjohtaja

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

Salossa 22.12.2008

Ritva Koisti

Pertti Nummi

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.12.2008–7.1.2009.

Salossa 7.1.2009

Taina Manelius

