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Läsnä

44 §
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
45 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoherran esitys:

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

46 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Juha Laurila ja
Ari-Pekka Luoma.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 27.4.2012 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 30.4.2012 – 18.5.2012 klo 9.00–15.00.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juha Laurila ja
Ari-Pekka Luoma.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 27.4.2012 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 30.4.2012 – 18.5.2012 klo 9.00–15.00.

47 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Lähetetyn esityslistan lisäksi käsitellään pykälässä 63 Muut esille tulevat
asiat kirkkoneuvoston strategiapäivää.

48 §
Salon seurakunnan kappalaisen (VII) viran vaali
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julisti Salon seurakunnan
kappalaisen (VII) viran auki 30.3.2012 päättyneellä hakuajalla.
Määräaikaan mennessä hakemuksen tuomiokapituliin toimittivat
seurakuntapastori Hannu Hiipakka Kurikan seurakunnasta, Etelä-Saksan
siirtolaispappi, pastori Miika Rosendahl sekä vs. kappalainen Harri
Ruskeepää Turun tuomiokirkkoseurakunnasta.
Hakemukset liitteenä 1-3.
Salon seurakunnan kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä
kuuli hakijoita 13.4.2012.
Työryhmä katsoo, että hakijoista Miika Rosendahl on kokenein ja omaa
monipuolisimman kokemuksen papin työstä. Hakijoiden taidot, kyvyt ja
viran erityispiirteet huomioon ottaen haastattelutyöryhmä asettuu
yksimielisesti Miika Rosendahlin valinnan kannalle.
Taitoa arvioitaessa on otettu huomioon hakijoiden viranhoidon kannalta
oleellinen hankittu koulutus. Kykyä arvioitaessa on puolestaan
huomioitu viranhakijoiden aikaisempi menestys viranhoidossa.
Haettavana olevan viran erityispiirteenä on huomioitava hakijoiden
edellytykset toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti alueen paikallisominaisuudet huomioon ottaen. Myös johtamisominaisuuksiltaan
haastattelutyöryhmä katsoo Miika Rosendahlin menevän muiden
hakijoiden edelle.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle Miika Rosendahlia
valittavaksi Salon seurakunnan kappalaisen (VII) virkaan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Miika
Rosendahlin valitsemista Salon seurakunnan kappalaisen (VII) virkaan.

49 §
Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (III) vaali
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julisti Salon seurakunnan
kanttorin viran (III) auki 30.3.2012 päättyvällä hakuajalla. Määräaikaan
mennessä virkaa haki Ranuan seurakunnan kanttori, musiikkipedagogi
Kaisa Iitti.
Hakija on kutsuttu antamaan vaalinäyte maanantaina 23.4.2012.
Kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä antaa kokouksessa
ehdotuksensa hakijan valitsemiseksi virkaan tai tuomiokapitulille
esitettävästä pyynnöstä julistaa virka uudelleen haettavaksi.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esityksestään kirkkovaltuustolle
haastattelutyöryhmän esityksen perusteella.
-----------------------------Kirkkoherra oli pyytänyt johtavaa kanttoria Kaisa Suutela-Kuismaa
esittelemään kanttorin viran hakijaa haastattelun perusteella sekä
kertomaan musiikkityön tulevasta tehtäväjaosta. Kanttori Kaisa Iitti
soveltuu hyvin suunniteltuun tehtäväjaotteluun.
Kaisa Suutela-Kuisma oli paikalla klo 18.15–18.30.
------------------------------

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti haastattelutyöryhmän esityksen
perusteella esittää kirkkovaltuustolle kanttori, musiikkipedagogi Kaisa
Iitin valitsemista Salon seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävään kanttorin (III) virkaan.

50 §
Kanttori Jukka Saarisen irtisanoutuminen
Kanttori Jukka Saarinen on irtisanoutunut Salon seurakunnan kanttorin
virastaan 1.5.2012 lähtien. Liite 4.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kanttori Jukka Saarisen eroanomuksen.
Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran avoimeksi ja
valitsee haastattelutyöryhmän kanttorin valintaa varten.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kanttori Jukka Saarisen eroanomuksen.
Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran avoimeksi ja
valitsi haastattelutyöryhmään yksimielisesti seuraavat: musiikkityön
neuvottelukunnan puheenjohtaja Annikka Viitaniemi, kirkkoneuvoston
edustaja musiikkityön neuvottelukunnassa Karoliina Mäkinen, Halikon
alueneuvoston jäsenet Jari J. Laiho ja Jorma Peltonen, johtava kanttori
Kaisa Suutela-Kuisma sekä kirkkoherra Timo Hukka.

51 §
Musiikkityön neuvottelukunnan muuttaminen johtokunnaksi
Musiikkityön neuvottelukunta on valmistellut esityksen musiikkityön
johtokunnan johtosäännöksi kirkkoneuvoston 15.2.2012 kokouksen
päätöksen mukaisesti. Liite 5.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan musiikkityön johtokunnan
johtosäännön ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

52 §
Kanttorin viran johtosääntö
Kanttorin viran johtosääntöä on tarkistettu johtavan kanttorin osalta.
Johtosääntöjä on yhdenmukaistettu lähinnä sijaisten palkkaamisen
osalta. Liitteenä 6 on tarkistettu johtosääntö.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kanttorin johtosäännön ja
esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan kanttorin johtosäännön
lisäyksellä pykälään 5, kohta 7: vastata merkittävistä urku- ja
soitinhankinnoista ja huolloista toimintamäärärahojen puitteissa
ja esittää muutetun johtosäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

53 §
Suomen Lähetysseuran ja Salon seurakunnan välisen nimikkosopimuksen solmiminen
Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 8.2.2012 § 7 esittänyt Tenhon
perheen ottamista Salon seurakunnan Suomusjärven alueen nimikkolähetiksi Päivi Anttilan siirryttyä Suomen Lähetysseuran kotimaan
työhön. Sopimuksen kannatussummaa ei ole tarvetta määritellä Suomen
Lähetysseuran kanssa käytävien kehyssopimusneuvottelujen takia. Liite
7.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Salon
seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran väliseksi nimikkosopimukseksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja pastori Tarja
Laurilan allekirjoittamaan sopimukset Salon seurakunnan puolesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

54 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan Susa Niinistön virkavapausanomus
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Susa Niinistö anoo palkatonta
virkavapautta väitöskirjan tekoa varten ajalle 1.8.2012–31.7.2013.
Liite 8.
Virkavapausaikana Niinistö osallistuu perheneuvojan koulutukseen
syksyllä 12 päivänä ja keväällä 8–10 päivänä.
Asia on käsitelty perheneuvonnan neuvottelukunnan kokouksessa
8.2.2012 osittaisena virkavapautena. Perhetilanteessa tapahtuneen
muutoksen takia Niinistö hakee kokoaikaista virkavapautta.
Sijaisjärjestelysuunnitelma esitellään kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Susa Niinistölle palkattoman virkavapauden
ajalle 1.8.2012–31.7.2013. Virkavapausaikaan sijoittuvat perheneuvojan
koulutuspäivät, enintään 11 päivää, ovat kuitenkin työaikaa ja
palkallisia.
---------------------------Kirkkoherra selvitti perheasiain neuvottelukeskuksen nykytilannetta ja
suunniteltuja sijaisjärjestelyjä mahdollisten virkavapauksien aikana.
Keskusteluissa tuli esille myös seurakunnan linjausten tarpeellisuus
virkavapausasioissa.
----------------------------

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

55 §
Perheneuvoja Tiina Stenforsin anomus palkattomasta virkavapaasta osa-aikaista (50 %)
työkyvyttömyyseläkettä varten sekä 50 % palkatonta virkavapautta ajalle 1.9.2012–31.8.2013.
Perheneuvoja Tiina Stenfors anoo palkatonta virkavapautta ajalle
1.9.2012–31.8.2013 osa-aikaeläkkeelle siirtymistä varten. Liite 9.
Pysyvä 50 %:n osa-aikaeläke alkaa 1.9.2012. Stenfors hakee lisäksi
vuodeksi palkatonta virkavapautta 50 %:n työssäoloajasta.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy perheneuvoja Tiina Stenforsin anomuksen
palkattomasta virkavapaudesta osa-aikaeläkkeelle (50 %) siirtymistä
varten 1.9.2012 alkaen. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyy palkattoman
virkavapauden 50 %:n osuudesta ajalle 1.9.2012–31.8.2013.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi perheneuvoja Tiina Stenforsin anomuksen
osa-aikaisesta (50 %) palkattomasta virkavapaudesta 1.9.2012 alkaen
osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä varten.
Kirkkoneuvosto hyväksyi lisäksi palkattoman virkavapauden (50 %)
ajalle 1.9.2012–31.8.2013.

56 §
Salon seurakunnan palaute seurakuntien rakenneuudistusta valmistelleen ohjaustyöryhmän
loppuraportista
Kirkkohallitus on pyytänyt seurakuntia antamaan lausuntonsa seurakuntien rakenneuudistusta valmistelleen ohjausryhmän loppuraportista
huhtikuun loppuun mennessä. Liitteessä 10 esitys lausunnoksi.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen lausunnon palautteeksi seurakuntien
rakenneuudistusta valmistelleen ohjaustyöryhmän loppuraportista.
Asiasta käydyn keskustelun perusteella kirkkoneuvosto hyväksyi
yksimielisesti liitteen 10 mukaisen lausunnon lähetettäväksi Salon
seurakunnan palautteena rakenneuudistustyöryhmän loppuraporttiin.

57 §
Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton valmistelu Salon seurakunnassa
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 35 § koskee harkinnanvaraista
palkanosaa. Harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen on mahdollista
ottaa käyttöön seurakunnissa.
Harkinnanvarainen palkanosa perustuu työntekijän työsuoritukseen.
Työsuoritusta arvioidaan vähintään kuuden kuukauden ja enintään
vuoden pituisin arviointijaksoin kolmen kriteerin, ammatinhallinnan,
työn tuloksellisuuden ja laadun sekä toimintaympäristön hallinnan
perusteella. Työsuorituksen arvioinnin on oltava tasapuolinen koko
henkilöstölle. Harkinnanvarainen palkanosa voi olla enimmillään 10 %
tehtävään sovellettavan vaativuusryhmän vähimmäispalkasta.
Käyttöönotosta ja maksamisperusteiden määrittelyssä on käytävä Kirkon
pääsopimuksen 2 §:n 3 momentin mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää aloittaa valmistelun harkinnanvaraisen
palkanosan käyttöönoton mahdollisuuksista Salon seurakunnassa.
Kirkkoneuvosto päättää omasta edustajastaan valmistelutyöryhmään.
Kirkkoneuvosto päätti aloittaa valmistelun harkinnanvaraisen
palkanosan käyttöönoton mahdollisuuksista Salon seurakunnassa ja
valitsi luottamushenkilöedustajaksi valmistelutyöryhmään
kirkkovaltuuston puheenjohtajan Marjatta Hyttisen.

58 §
Toimistosihteeri Riitta Breilinin irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen vuoksi
Taloustoimiston palkanlaskennassa työskentelevä toimistosihteeri Riitta
Breilin irtisanoutuu eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.7.2012 lukien.
Liite 11.

Palkanlaskentaan on sisäisenä siirtona siirtynyt kirkkoherranviraston
puolelta toimistosihteeri Seija Tielinen 1.3.2012 lukien.
Talousjohtajan ja
kirkkoherran esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy toimistosihteeri Riitta Breilinin eroanomuksen 1.7.2012 lukien ja toteaa, että tehtävät on hoidettu sisäisin
järjestelyin.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

59 §
Yhteistyötoimikunnan esitys seurakunnan henkilöstön yhteisestä virkistyspäivästä
Kirkkoneuvoston viime syyskuussa hyväksymän henkilökuntaretkiohjeistuksen mukaan seurakunnassa järjestetään vuosittain yksi koko
seurakunnan henkilöstölle tarkoitettu virkistystapahtuma. Ohjeistuksen
mukaan retket ovat vapaaehtoisia ja ne tehdään pääsääntöisesti vapaaajalla.
Tämän vuoden retki on suunniteltu toteutettavaksi tiistaina 28.8.
Yhteistyötoimikunta esittää, että retki voitaisiin toteuttaa arkipäivänä,
joka on useimmille työpäivä. Se edellyttää toimistojen ja viraston
sulkemista. Ip-ohjaajille on tarkoitus tarvittaessa ottaa sijaiset.
Seurakunnassa valmisteilla olevan Hallitusti huomiseen -työskentelyn
yhteydessä on tullut esille yhteisten tapahtumien tarve.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan henkilöstöretken
järjestämisen tiistaina 28.8.2012. Toimistot ja virasto voidaan pitää
suljettuna ja tarvittavat sijaiset palkata. Retkipäivä on normaali työpäivä,
jos se työvuorolistan mukaan sellainen on.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

60 §
Kesän 2012 rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavien nimittäminen
Pastori Anna Knuutilan ilmoittamat kesän 2012 rippileirien ohjelma- ja
turvallisuusvastaavat sekä ruokailunvalvojat ovat liitteenä 12.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kesän 2012 ohjelma- ja turvallisuusvastaavat
liitteen 12 mukaisesti.
Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle valtuudet muuttaa tarvittaessa
ohjelma- ja turvallisuusvastaavia, mikäli se työjärjestelyjen kannalta on
tarpeellista esim. sairaslomien tai muiden seikkojen takia.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

61 §
Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat 2012
Lista kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomista on
liitteenä 13.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
kesälomat liitteen 13 mukaan.
Kirkkoherralle ja talousjohtajalle annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa
seurakunnan työntekijöiden loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin
toiminnan kannalta osoittautuu tarpeelliseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

62 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
Papiston kesälomat 2012, liite 14.
-------------------------------Kirkkoneuvoston jäsen Jorma Peltonen toi esille Halikon kirkon katon
kunnon. Kirkon kivipaanuja on putoillut silloin tällöin vuosien mittaan ja
asiaa on nyt selvitetty. Selvitys on tulossa kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan seuraavaan kokoukseen, jossa tarvittavat välittömät
toimenpiteet turvallisuusnäkökohdat huomioiden päätetään.
-------------------------------Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

63 §
Muut esille tulevat asiat
Seurakunnan Hallitusti huomiseen -suuntaviivatyöskentelyn
maaliskuussa tehdyn yhteenvedon jatkotyöstäminen kirkkoneuvoston
kesken sovittiin pidettäväksi lauantaina 19.5.2012 klo 9 alkaen.
Paikka sovitaan erikseen.
64 §
Kokouksen päättäminen
Päätös:

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 27.4.2012

Juha Laurila

Ari-Pekka Luoma

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 30.4.2012 – 18.5.2012
klo 9.00–15.00.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
30.4.2012 – 18.5.2012.

Salossa 19.5.2012

Taina Manelius

