Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta
Pöytäkirja
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62 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Laurila avasi kokouksen.
63 §
Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Järjestelytoimikunnan kokoukseen on kutsuttu mukaan myös
varajäsenet, koska käsitellään uuden seurakunnan veroprosenttipäätös
sekä talousarvio.
Toteaminen:

Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat.
Hyväksytään erikseen kutsuttujen varajäsenten läsnäolo kokouksessa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja toimitti nimenhuudon ja sihteeri kirjasi läsnäolijat.
Erikseen kutsuttujen varajäsenten sekä lääninrovasti Juha Hekkalan
läsnäolo kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi..

64 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat Willgren Seppo ja Alanne Hannu.

Tarkastusmenettely:

Järjestelytoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
Salo-Uskelan seurakunnan taloustoimistossa 17.11.2008 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.11.2008–3.12.2008 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Seppo Willgren ja Hannu
Alanne.
Järjestelytoimikunta päätti, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan SaloUskelan seurakunnan taloustoimistossa 17.11.2008 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.11.2008–3.12.2008 klo 9.00–15.00.

65 §
Salon seurakunnan pankkitilien käyttövaltuudet
Seurakuntien yhdistyessä siirtyvät kaikkien lopetettavien seurakuntien
pankkitilit uuden seurakunnan kirjanpitoon ja hallintaan. Uuden seurakunnan tarvitsemat tilit otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. Tarpeettomat tilit lakkautetaan vuonna 2009 eri päätöksellä sen jälkeen, kun
siirtyneiden tilien saldot on selvitetty ja seurakunnassa on varmistettu,
ettei tileille enää ohjaudu suorituksia.
Seurakunnan taloussäännön mukaan pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto. Koska uudella
seurakunnalla ei vielä ole kirkkoneuvostoa, päättää tilien käyttövaltuuksista järjestelytoimikunta.
Palkkojen maksamista varten on tilien käyttövaltuudet oltava määriteltynä jo vuoden 2008 aikana, koska vuoden 2009 alussa maksettavat
palkkaerätiedot lähetetään pankkiin ennen vuoden vaihdetta. Itse raha-

summien tililtä veloitus kirjautuu vuoden 2009 alkuun. Pankkitilien
käyttövaltuustiedot tarvitaan myös uuden seurakunnan pankkijärjestelmäohjelmien liittymätietojen päivitystä varten eri pankkiryhmissä.
Pankkitilien käyttövaltuudet on hyvä antaa kahdelle taloustoimiston
henkilölle, jotta seurakunnan maksuliiketoiminta voi häiriöttä jatkua
esim. sairaustapausten sattuessa.
Talousjohtajan esitys:
Järjestelytoimikunta päättää, että lakkautettavien seurakuntien (Halikko,
Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Pertteli, Perniö, Salo-Uskela,
Suomusjärvi ja Särkisalo) 31.12.2008 käytössä olevat pankkitilit otetaan
käyttöön uudessa Salon seurakunnassa (y-tunnus 2189843-8) ja 1.1.2009
tileillä olevat saldot kirjataan uuden Salon seurakunnan kirjanpitoon.
Salon seurakunnan (y-tunnus 2189843-8) pankkitilien käyttövaltuudet
annetaan toistaiseksi Kari Kulmalalle.
Salon seurakunnan (y-tunnus 2189843-8) pankkitilien käyttövaltuudet
annetaan toistaiseksi Marjut Erikssonille.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

66 §
Salon seurakunnan kappalaisen virka Halikon seurakunta-alueella
Järjestelytoimikunta on 15.10.2008 tehnyt päätöksen Salon seurakunnan
aluetyön perusorganisoinnista. Henkilöstöä koskeva siirtopäätös on tehty
22.10.2008 ja lähetetty tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
päätettäväksi.
Nyt kun edellä olevat perusratkaisut on tehty, järjestelytoimikunnan tulisi ottaa kantaa siihen, miten Halikon, Perttelin ja Muurlan seurakuntaalueiden pappistilanne ratkaistaan. Näiden alueiden kirkkoherranvirat
ovat ilman vakinaista viranhaltijaa uuden seurakunnan syntyessä, ja näin
ollen virat lakkaavat eivätkä muutu kappalaisenviroiksi kuten muilla
alueilla.
Vuosi 2009 on seurakuntarakenteen muutoksen kannalta siirtymäkausi,
jonka aikana pidetään esim. vaalit ja tehdään henkilöstöön liittyviä uutta
seurakuntaa koskevia selvityksiä ja peruspäätöksiä. Uuden Salon seurakunnan tuleva pappimäärä on pitemmällä tähtäimellä ratkaistava asia,
johon vaikuttavat esim. papiston ikärakenne, perusorganisaatio ja ne tavoitteet, joita uusi seurakunta asettaa toiminnalleen. Uuden seurakunnan
syntyessä tulisi seurakunnan toiminta kuitenkin viipymättä saada käyntiin normaalisti. Tämä edellyttää, että perustetaan tarvittavat virat ja
järjestelytoimikunta pyytää tuomiokapitulilta perustamispäätöksen vahvistamista sekä virkojen auki julistamista ja tarvittavien viransijaisten
määräämistä.

Uuden seurakunnan vaaleilla valittujen luottamuselinten aloitettua
toimintansa tehdään koko seurakuntaa koskeva selvitys papiston määrästä ja tehtävien suuntautumisesta eri työaloille ja alueille. Papiston
määrään voidaan sitten vaikuttaa pitemmällä tähtäimellä eläkkeelle
siirtymisten kautta sekä tarkastelemalla seurakuntapastorien ja kappalaisten virkojen määrää aina siinä vaiheessa, kun virkoja vapautuu.
Kirkkoherran esitys:
Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra tekee järjestelytoimikunnalle alla olevan esityksen.
Järjestelytoimikunta perustaa Halikon seurakunta-alueelle sijoitettavan
kappalaisenviran. Perustamispäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Järjestelytoimikunta pyytää tuomiokapitulilta viran auki julistamista.
Järjestelytoimikunta pyytää, että tuomiokapituli määrää virkaan väliaikaisen viranhoitajan siihen asti, kunnes virka voidaan täyttää vakinaisesti.
Viran tehtävät sijoitetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn mukaiseen vaativuusryhmään 602.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti, ja perustamispäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

67 §
Salon seurakunnan kappalaisen virka Perttelin seurakunta-alueella
Järjestelytoimikunta on 15.10.2008 tehnyt päätöksen Salon seurakunnan
aluetyön perusorganisoinnista. Henkilöstöä koskeva siirtopäätös on tehty
22.10.2008 ja lähetetty tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
päätettäväksi.
Nyt kun edellä olevat perusratkaisut on tehty, järjestelytoimikunnan tulisi ottaa kantaa siihen, miten Halikon, Perttelin ja Muurlan seurakuntaalueiden pappistilanne ratkaistaan. Näiden alueiden kirkkoherranvirat
ovat ilman vakinaista viranhaltijaa uuden seurakunnan syntyessä, ja näin
ollen virat lakkaavat eivätkä muutu kappalaisenviroiksi kuten muilla
alueilla.
Vuosi 2009 on seurakuntarakenteen muutoksen kannalta siirtymäkausi,
jonka aikana pidetään esim. vaalit ja tehdään henkilöstöön liittyviä uutta
seurakuntaa koskevia selvityksiä ja peruspäätöksiä. Uuden Salon seurakunnan tuleva pappimäärä on pitemmällä tähtäimellä ratkaistava asia,
johon vaikuttavat esim. papiston ikärakenne, perusorganisaatio ja ne tavoitteet, joita uusi seurakunta asettaa toiminnalleen. Uuden seurakunnan
syntyessä tulisi seurakunnan toiminta kuitenkin viipymättä saada käyntiin normaalisti. Tämä edellyttää, että perustetaan tarvittavat virat ja

järjestelytoimikunta pyytää tuomiokapitulilta perustamispäätöksen vahvistamista sekä virkojen auki julistamista ja tarvittavien viransijaisten
määräämistä.
Uuden seurakunnan vaaleilla valittujen luottamuselinten aloitettua toimintansa tehdään koko seurakuntaa koskeva selvitys papiston määrästä
ja tehtävien suuntautumisesta eri työaloille ja alueille. Papiston määrään
voidaan sitten vaikuttaa pitemmällä tähtäimellä eläkkeelle siirtymisten
kautta sekä tarkastelemalla seurakuntapastorien ja kappalaisten virkojen
määrää aina siinä vaiheessa, kun virkoja vapautuu.
Kirkkoherran esitys:
Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra tekee järjestelytoimikunnalle alla olevan esityksen.
Järjestelytoimikunta perustaa Perttelin seurakunta-alueelle sijoitettavan
kappalaisenviran. Perustamispäätös alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Järjestelytoimikunta pyytää tuomiokapitulilta viran auki julistamista.
Järjestelytoimikunta pyytää, että tuomiokapituli määrää virkaan väliaikaisen viranhoitajan siihen asti, kunnes virka voidaan täyttää vakinaisesti.
Viran tehtävät sijoitetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn mukaiseen vaativuusryhmään 602.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja perustamispäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

68 §
Salon seurakunnan kappalaisen virka Muurlan seurakunta-alueella
Järjestelytoimikunta on 15.10.2008 tehnyt päätöksen Salon seurakunnan
aluetyön perusorganisoinnista. Henkilöstöä koskeva siirtopäätös on tehty
22.10.2008 ja lähetetty tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
päätettäväksi.
Nyt kun edellä olevat perusratkaisut on tehty, järjestelytoimikunnan tulisi ottaa kantaa siihen, miten Halikon, Perttelin ja Muurlan seurakuntaalueiden pappistilanne ratkaistaan. Näiden alueiden kirkkoherranvirat
ovat ilman vakinaista viranhaltijaa uuden seurakunnan syntyessä, ja näin
ollen virat lakkaavat eivätkä muutu kappalaisenviroiksi kuten muilla
alueilla.
Vuosi 2009 on seurakuntarakenteen muutoksen kannalta siirtymäkausi,
jonka aikana pidetään esim. vaalit ja tehdään henkilöstöön liittyviä uutta
seurakuntaa koskevia selvityksiä ja peruspäätöksiä. Uuden Salon seurakunnan tuleva pappimäärä on pitemmällä tähtäimellä ratkaistava asia,

johon vaikuttavat esim. papiston ikärakenne, perusorganisaatio ja ne
tavoitteet, joita uusi seurakunta asettaa toiminnalleen. Uuden seurakunnan syntyessä tulisi seurakunnan toiminta kuitenkin viipymättä saada
käyntiin normaalisti. Tämä edellyttää, että perustetaan tarvittavat virat ja
järjestelytoimikunta pyytää tuomiokapitulilta perustamispäätöksen vahvistamista sekä virkojen auki julistamista ja tarvittavien viransijaisten
määräämistä.
Uuden seurakunnan vaaleilla valittujen luottamuselinten aloitettua toimintansa tehdään koko seurakuntaa koskeva selvitys papiston määrästä
ja tehtävien suuntautumisesta eri työaloille ja alueille. Papiston määrään
voidaan sitten vaikuttaa pitemmällä tähtäimellä eläkkeelle siirtymisten
kautta sekä tarkastelemalla seurakuntapastorien ja kappalaisten virkojen
määrää aina siinä vaiheessa, kun virkoja vapautuu.
Kirkkoherran esitys:
Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra tekee järjestelytoimikunnalle alla olevan esityksen.
Järjestelytoimikunta perustaa Muurlan seurakunta-alueelle sijoitettavan
kappalaisenviran. Perustamispäätös alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Järjestelytoimikunta pyytää tuomiokapitulilta viran auki julistamista.
Järjestelytoimikunta pyytää, että tuomiokapituli määrää virkaan väliaikaisen viranhoitajan siihen asti kunnes virka voidaan täyttää vakinaisesti.
Viran tehtävät sijoitetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn mukaiseen vaativuusryhmään 602.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja perustamispäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

69 §
Halikon alueen kanttorin viran perustaminen ja viran täytön jatkotoimista päättäminen
Halikon seurakunnan kanttorin virkaa hoitaa vs. kanttori Jukka Saarinen,
koska toteutuvan seurakuntamuutoksen takia virkaa ei ole täytetty vakinaisesti. Vuodenvaihteessa ne virat, jotka on täytetty vakinaisesti, siirtyvät kirkkohallituksen päätöksellä uuteen seurakuntaan. Muut tarpeelliset
virat tulee siirtymävaiheessa perustaa. Näin ollen Halikon alueen kanttorin virka on perustettava, jotta se voidaan täyttää vakinaisesti.
Kirkkoherran esitys:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra tekee järjestelytoimikunnalle alla olevan esityksen.

Järjestelytoimikunta perustaa Halikon seurakunta-alueelle sijoitettavan
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (B-kanttori).
Perustamispäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Viran tehtävät sijoitetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn mukaiseen vaativuusryhmään 601.
Järjestelytoimikunta pyytää tuomiokapitulilta viran auki julistamista.
Järjestelytoimikunta päättää, että Halikon seurakunnan nykyinen vt.
kanttori Jukka Saarinen toimii uuden Salon seurakunnan Halikon seurakunta-alueelle sijoitettavan viran vt. viranhoitajana siihen asti, kunnes
virka vakinaisesti täytetään. Tehtävästä maksetaan Saariselle sama palkka kuin Halikon seurakunnan kanttorin viran väliaikaisesta hoitamisesta
on maksettu.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja perustamispäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

70 §
Suomusjärven alueelle sijoitetun kanttorin viran hoito 1.1.2009 lähtien
Suomusjärven alueella kanttorina toimiva Yrjö Teuri on virkavapaalla
31.7.2009 asti. Kanttorin tehtäviä Suomusjärvellä hoitaa toistaiseksi
Anna-Liisa Forsström. Järjestelytoimikunnan on päätettävä, miten
kanttorin tehtävät hoidetaan uudessa seurakunnassa 1.1.2009 lähtien.
Kirkkoherran esitys:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra tekee järjestelytoimikunnalle alla olevan esityksen:
Järjestelytoimikunta päättää, että Suomusjärven alueen määräaikaisena
muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorinviran (C-virka) hoitajana toimii 1.1.2009 lähtien Anna-Liisa Forsström
Yrjö Teurin virkavapauden ajan eli 31.7.2009 asti.
Forsströmin hoitaman viran tehtävät sijoitetaan 1.1.2009 lähtien palkkauksen osalta kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn
mukaiseen vaativuusryhmään 502. Forsströmille maksetaan viran hoitamisesta 1.1.2009 lähtien vaativuusryhmän 502 mukainen vähimmäispalkka kokemuslisineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

71 §
Kiikalan alueen kanttorin tehtävien hoito 1.1.2009 lähtien
Kiikalan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.10.2008
tehnyt kanttori Riitta Heleniuksen kanssa määräaikaisen työsopimuksen
Kiikalan alueen kanttorin tehtävien hoitamisesta 30.6.2009 asti. Järjestelytoimikunnan tulee siirtää Heleniuksen työsopimus uuden seurakunnan

alaisuuteen. Kanttorien tehtävien järjestely olisi hyvä saada ratkaistuksi
koko tulevan vuoden ajalta. Näin uusille luottamuselimille jäisi aikaa
selvittää kanttorin tehtävien hoidon kokonaisuus uudessa seurakunnassa.
Kirkkoherran esitys:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra tekee alla olevan
esityksen järjestelytoimikunnalle:
Järjestelytoimikunta päättää, että kanttori Riitta Heleniuksen määräaikainen työsuhde siirretään uuteen Salon seurakuntaan.
Kiikalan alueen kanttorin tehtävät sijoitetaan 1.1.2009 lähtien kirkon
virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn mukaiseen vaativuusryhmään 502. Heleniukselle maksetaan tehtävän hoitamisesta 1.1.2009
lähtien vaativuusryhmän 502 mukainen vähimmäispalkka kokemuslisineen.
Järjestelytoimikunta antaa kirkkoherralle valtuudet päättää mahdollisesta
työsopimuksen jatkosta 31.12.2009 asti neuvoteltuaan Riitta Heleniuksen kanssa asiasta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

72 §
Särkisalon alueen kanttorin tehtävien hoito 1.1.2009 lähtien
Särkisalon alueen kanttorin tehtäviä on hoitanut kiskolainen Reija
Rantanen toimituspalkkioperiaatteella. Särkisalon seurakunta on ollut
tyytyväinen järjestelyyn, ja seurakunnan kirkkoneuvosto on pyytänyt
järjestelytoimikunnalta, että Särkisalon alueen kanttoripalvelut voitaisiin
edelleen 1.1.2009 lähtien hoitaa toimituspalkkioperusteella.
Kirkkoherran esitys:

Johtoryhmän käsittelyn perusteella kirkkoherra tekee alla olevan
esityksen järjestelytoimikunnalle.
Järjestelytoimikunta päättää, että Särkisalon alueen kanttoripalvelut
hoidetaan 1.1.2009 lähtien edelleen toimituspalkkioperiaatteella.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

73 §
Salon seurakunnan veroprosentin määrääminen vuodelle 2009
Ennuste tulevan seurakunnan budjetoidusta toteutuvasta tuloksesta veroprosenteilla 1,1 ja 1,2 ja 1,3 on liitteenä 1.
Ennusteissa on lähdetty siitä, että palkkakustannukset kasvavat 6 %
rovastikunnan vuoden 2008 budjetoituihin lukuihin verrattuna, kirkollisverotulot kasvavat 3,5 % ja yhteisöverotulot puolestaan vähenevät 40 %
vuoden 2008 ennakoituihin lukuihin verrattuna.

Ennusteen mukaan 1,1 % veroprosentti johtaa noin 2,1 miljoonan euron
alijäämään ja 1,2 % veroprosentti noin 1,3 miljoonan ja 1,3 % noin 0,5
miljoonan euron alijäämään.
Ennusteissa on lähdetty siitä perusajatuksesta, että kaksi seuraavaa
talousvuotta ovat erityisesti yhteisöverotulojen osalta tiukkoja. Jatkossa
suhdanteiden paraneminen palauttaa yhteisöverotulot lähemmäs
aikaisemmin toteutuneita tasoja.
Talousjohtajan esitys:
Johtoryhmän käsittelyn perusteella talousjohtaja ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että Salon seurakunnan veroprosentiksi vuodelle 2009
määrätään 1,2 %. Seurakunnan taserakenne on vahva ja seurakunnan
talous kestää vuonna 2009 todennäköisesti syntyvän alijäämäisen
tilikauden tuloksen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

74 §
Salon seurakunnan talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009–2011
Salon seurakunnan talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009–2011 on liitteenä 2. Edellistä yksityiskohtaisempi tilikohtainen selvitys talousarviosta on liitteenä 3.
Vuoden 2009 aikana uudessa seurakunnassa organisoidaan toimintaa ja
luodaan sitä pohjaa, jonka varassa Salon seurakunta voi jatkossa vastata
tuleviin haasteisiin. Vuoden 2009 toiminnan päätavoitteena on saada
aikaan perusta sellaiselle uudelle seurakunnalle, jossa vanhojen seurakuntien arvokas ja omaleimainenkin traditio säilyy alueilla, ja samalla
Salon seurakunnan uusi yhteinen identiteetti kehittyy.
Iltapäiväkerhotoiminnan jatkosta käydään syksyn ja tulevan vuoden
aikana neuvotteluja Salon kaupungin kanssa ja luottamuselimet ottavat
talousarviovuoden aikana kantaa toiminnan kehittämiseen ja laajuuteen.
Nuorisotyön kehittäminen on myös yksi tulevan seurakunnan haasteista.
Nuorisotyön mahdollinen laajentaminen ja organisointi on pohdittava
uuden seurakunnan voimavarojen pohjalta.
Uudessa seurakunnassa jatkuvat myös jo käynnissä olevat diakoniatyön
ja maahanmuuttajatyön sekä kirkosta eronneiden palaamiseen tähtäävät
projektit.
Talousarvio on tehty alla olevien perusteiden mukaisesti:
Vuoden 2009 talousarvio on laadittu Perniön rovastikunnan seurakuntien
vuoden 2008 budjettilukuja hyväksi käyttäen. Näin uuden seurakunnan
syntyvaiheessa on pyritty varmistamaan, että kaikille alueille on vuotta

2009 varten budjetoitu toiminnan normaaliin pyörittämiseen tarvittavat
määrärahat.
Talousarvio on tehty siirtymävaiheen talousarvioksi, jota joudutaan
oletettavasti tarkentamaan vuoden 2009 kuluessa. Eri seurakunnat ovat
kirjanpidossaan noudattaneet hieman toisistaan poikkeavia kirjauskäytäntöjä kustannuksia jaettaessa eri tehtäväalueiden kesken. Kirjauskäytännöt yhtenäistyvät jatkossa uuden seurakunnan toiminnan myötä.
Vuoteen 2008 verrattuna palkkakustannuksia on kasvatettu 6 %. Palkat
ovat nousseet 2,3 % 1.10.2008 ja nousevat 0,6 % 1.3.2009 lähtien. Lisäksi palkat nousevat 2,2 % 1.9.2009 lähtien. Budjetissa käytetty 6 %
vuotuinen palkkakustannusten lisäys antaa mahdollisuuden uuden seurakunnan syntyessä tapahtuviin mahdollisiin tehtäväkohtaisiin tarkistuksiin.
Investointeja talousarviossa on noin 1,6 miljoonan euron arvosta. Suurin
investoinneista on Halikon alueen hautausmaan laajennuksen valmiiksi
tekeminen ja alueen huoltorakennuksen rakentaminen. Tähän hankkeeseen on budjetoitu varoja noin 1,3 miljoonaa euroa. Laajennus käsittää
noin 1000 arkkuhautasijaa ja noin 700 uurnahautaa, joihin voi sijoittaa
useita uurnia. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2,6 miljoonaa
euroa.
Uusiin virkoihin ei talousarvion tekovaiheessa ole varattu määrärahoja.
Mikäli järjestelytoimikunta tai luottamuselimet perustavat uusia virkoja
vuoden 2009 aikana, varataan palkkamäärärahat vasta virkojen perustamisvaiheessa tai siinä vaiheessa kun tiedetään työntekijän työhöntulopäivä. Näin voidaan vuoden 2009 aikana tarkastella palkkakustannusten kehitystä ja talousarvion 6 %:n korotuksen riittävyyttä koko seurakunnan
tasolla.
Mikäli työntekijöillä on eri seurakunnissa ollut henkilökuntaetuja, ne
jatkuvat seurakunta-alueilla vuoden 2009 ajan samoin perustein kuin
vuonna 2008. Vuoden 2009 aikana selvitetään esim. henkilökunnan
puhelinten käyttökorvaukset ja periaatteet. Yhteiset periaatteet otetaan
käyttöön vuoden 2010 alusta lähtien.
Vainajien tuhkaaminen Karjaan krematoriossa on ilmainen Salon kaupungin asukkaille. Tällä pyritään kasvattamaan uurnahautausten osuutta
kaikista hautauksista. Hautausmaiden laajentamistarve vähenee, kun
samaan hautaan voidaan sijoittaa useita uurnia, eikä erityisiä haudan
koskemattomuusaikoja tarvitse noudattaa. (Terveydenhoitoasetuksen
mukaan samaan hautasijaan voidaan sijoittaa uusi arkku vasta kun 15
vuotta on kulunut edellisestä hautauksesta.)
Veteraanien seppeleet maksetaan puoliksi Salon kaupungin kanssa.
Veteraanijärjestöt laskevat käytännön mukaan seppeleet ja lasku seppeleistä ohjataan puoliksi Salon kaupungille ja puoliksi seurakunnalle.

Seurakunnan lähetysjärjestöille maksettavat talousarvioavustukset
säilytetään samalla euromääräisellä tasolla kuin Perniön rovastikunnan
seurakunnat ovat maksaneet vuonna 2008. Muita avustuksia maksetaan
siten kuin eri alueet ovat talousarvioissaan esittäneet. Avustukset ovat
siis pääosin vuoden 2008 euromääräisellä tasolla.
Talousarvio perustuu 1,2 % veroprosenttiin.
Kirkon keskusrahastomaksua on budjetoitu maksettavan 8,4 % verotuloista.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan ehdotus:
Järjestelytoimikunta hyväksyy ehdotuksen Salon seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2009 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja tavoitteet
vuosille 2009–2011.
Järjestelytoimikunta hyväksyy seuraavat talousarvion sisältämät seurakuntaa velvoittavat periaatteet:
Veteraanien seppeleet maksetaan puoliksi Salon kaupungin kanssa. Veteraanijärjestöt laskevat käytännön mukaan seppeleet ja lasku seppeleistä
ohjataan puoliksi Salon kaupungille ja puoliksi seurakunnalle.
Vainajien tuhkaaminen Karjaan krematoriossa on ilmainen Salon
kaupungin asukkaille.
Mikäli työntekijöillä on eri seurakunnissa ollut henkilökuntaetuja, ne
jatkuvat seurakunta-alueilla vuoden 2009 ajan samoin perustein kuin
vuonna 2008. Vuoden 2009 aikana selvitetään esim. henkilökunnan
puhelinten käyttökorvaukset ja periaatteet. Yhteiset periaatteet otetaan
käyttöön vuoden 2010 alusta lähtien.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Särkisalosta ja Perniöstä lähetettiin lisätietona talousarvion tekstiosia
selventäviä lisätekstejä. Nämä päätettiin yksimielisesti lisätä erilliseksi
liitteeksi talousarvion loppuun. (liite 7)
Todettiin yksimielisesti, että mahdollisista talousarvioon liittyvistä
teksti- ym. puutteista riippumatta toiminta jatkuu vuodesta 2009 lähtien
Salon seurakunnassa samoin perustein kuin toimintaa on hoidettu
rovastikunnan seurakunnissa vuonna 2008.

75 §
Määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirtäminen uuden Salon seurakunnan
palvelukseen
Uuden Salon seurakunnan syntyessä tulevan vuoden vaihteessa
kirkkohallitus päättää vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden

siirrosta uuteen seurakuntaan. Esitys tästä siirrosta on käsitelty
järjestelytoimikunnassa 22.10.2008.
Määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirrosta uuteen
seurakuntaan päättää järjestelytoimikunta.
Henkilöstön siirtolista on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti
rovastikunnan seurakuntien työntekijöiden edustajien yhteistoimintakokouksessa 26.8.2008.
Siirtolista on liitteenä 4. Huomattavaa on, että siirtolista on rekisterilistaus, jota vain kokoon kutsutuilla on oikeus käsitellä. Lista ei ole
julkinen eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin. (Henkilötietolaki 2 Luku).
Muodostunut siirtolista on tilanteen 19.8.2008 mukainen. Peruspalkka ei
sisällä 1.10.2008 voimaan tullutta yleiskorotusta. Virka- ja työehtosopimuksen mukaiset 1.10.2008 voimaan tulleet korotukset palkkoihin huomioidaan vuoden vaihteessa henkilöstöä uuteen seurakuntaan siirrettäessä.
Salon seurakuntaa muodostettaessa 10 seurakuntaa liitetään yhteen.
Seurakuntaliitoksen suuruuden takia vuosi 2009 on toiminnan organisoinnin siirtymävuosi. 1.1.2009 työntekijät ja viranhaltijat jatkavat
uuden seurakunnan palveluksessa toistaiseksi samoissa tehtävissä kuin
he ovat tehneet vuoden 2008 puolella. Sitä mukaa kuin on käytännössä
mahdollista, työntekijät siirtyvät tekemään niitä uuden organisoinnin
mukaisia tehtäviä, joista järjestelytoimikunta on päättänyt. Näin työntekijät vähitellen vuoden 2009 kuluessa siirtyvät uudessa seurakunnassa
perustettaviin tehtäviin ja virkoihin. Tehtävien vaativuusryhmät ja palkkaus tarkastetaan myös siirtymäkauden kuluessa, ja tehtävien vaativuusryhmien määrittelyn jälkeen työntekijöille maksetaan uuden seurakunnan tehtävien mukaista palkkaa 1.1.2009 lukien. Palkkauksen osalta on
kuitenkin erikseen sovittu, että siirtovaiheessa ei kenenkään työntekijän
palkka laske, vaan tehtävien vaativuusryhmän mahdollisesti laskiessa
erotus maksetaan työntekijälle henkilökohtaisena lisänä.
Talousjohtajan esitys:

Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 4 olevan määräaikaisia viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevan henkilöstön siirtolistan. Järjestelytoimikunta siirtää määräaikaisen henkilöstön liitteessä 4 olevien ehtojen
mukaisesti 1.1.2009 lähtien uuden Salon seurakunnan palvelukseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

76 §
Järjestelytoimikunnan päätökset 5.4.2009 aloitettavien seurakuntavaalien järjestelyistä
Tulevia vaaleja varten järjestelytoimikunnan tulee päättää seuraavista
asioista:
- päättää äänestysaluejaosta (KVJ 2, §1:2)

- valitsee vaalilautakunnan jäsenet, varajäsenet ja nimeää puheenjohtajan: lautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään 4 jäsentä ja varajäsentä (KL 8, §6:1; KVJ 2, §1:1; KJ 13, §8:1)
- valitsee keskuudestaan 2 vaaliluettelon tarkastajaa (KVJ 2, § 17:1)
- päättää, missä lehdessä vaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja
ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan
- päättää, missä muualla kuin kirkossa äänestys tapahtuu varsinaisena
vaalipäivänä (KVJ 2, § 51:2; KJ 13, §8:1)
Perniön rovastikunnan seurakuntien antamat esitykset vaalilautakunnan
jäseniksi ovat liitteenä 5.
Kirkkoherran esitys:

Järjestelytoimikunta päättää, että tulevissa seurakuntavaaleissa Salon
seurakunta on yhtenä äänestysalueena.
Järjestelytoimikunta valitsee vaalilautakuntaan 10 jäsentä sekä varajäsenet. Kirkkoherra kuuluu virkansa puolesta vaalilautakuntaan, joten
vaalilautakunnassa on siis yhteensä 11 jäsentä. Vaalilautakunnan
jäsenten ja varajäsenten valinnassa noudatetaan tasa-arvosäännöksiä.
Järjestelytoimikunta nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon
tarkastajaa.
Järjestelytoimikunta päättää, että vaaleihin liittyvät kuulutukset,
ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Salon Seudun
Sanomissa.
Järjestelytoimikunta päättää, että äänestys tapahtuu varsinaisena
vaalipäivänä ainoastaan Uskelan kirkossa, koska vaaliluetteloa ei
teknisistä syistä voida jakaa.

Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti yksimielisesti, että tulevissa
seurakuntavaaleissa Salon seurakunta on yhtenä äänestysalueena.
Järjestelytoimikunta valitsi yksimielisesti ilman lippuäänestystä
vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsenet
Laakkio Pentti
Pelto Raila
Seppä Juhani
Oksa Heikki
Leppävirta Merja
Nurmi Tapio
Vesalainen Paula
Lystilä Simo
Määttänen Iiris
Korpi Matti

Varajäsenet
Mannonen Kirsi
Nummi Pertti
Pirhonen Sirkka-Liisa
Välikangas Marjo
Niemi Jukka
Parviainen Pirjo
Lehtonen Harri
Jokinen Mirja
Salomaa Erkki
Aarnio Eija
Todettiin, että kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan virkansa puolesta.
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti ilman lippuäänestystä Pentti Laakkio.
Vaaliluettelon tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman lippuäänestystä
Riitta Nieminen ja Tapani Laakso.
Järjestelytoimikunta päätti yksimielisesti, että vaaleihin liittyvät
kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Salon
Seudun Sanomissa.
Järjestelytoimikunta päätti yksimielisesti, että äänestys tapahtuu
varsinaisena vaalipäivänä ainoastaan Uskelan kirkossa, koska
vaaliluetteloa ei teknisistä syistä voida jakaa.
77 §
Salon seurakunnan sinetin muutoksen hyväksyminen ja korjatun sinetin lähettäminen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi
Järjestelytoimikunta hyväksyi kokouksessaan 27.8.2008 uuden Salon
seurakunnan sinetin § 23 kohdalla. Sinetti lähetettiin tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Tuomiokapituli on kokouksessaan 29.10.2008 alustavasti hyväksynyt
uuden Salon seurakunnan sinetin. Tuomiokapitulin mukaan sinetin ulkokaaren vieressä kulkeva koristereunaviiva tulee poistaa. Kappalainen Ari
Oinaksen järjestelytoimikunnalle laatima selvitys asiasta on liitteenä 6.
Kirkkoherran esitys:

Järjestelytoimikunta päättää, että järjestelytoimikunnan 27.8.2008
kokouksessaan § 23 kohdalla hyväksymästä Salon seurakunnan sinetistä
poistetaan koristereunaviiva tuomiokapitulin vaatimuksen mukaisesti.
Korjatun sinetin mallikuva on Ari Oinaksen asiasta laatimassa selvityksessä liitteessä 6.
Sinetti annetaan korjattuna tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

78 §
Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

79 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Kokouksen vakuudeksi

Juha Laurila
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Kari Kulmala
pöytäkirjan pitäjä

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

Salossa 17.11.2008

Seppo Willgren

Hannu Alanne

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.11.2008–3.12.2008.

Salossa 3.12.2008

Taina Manelius

