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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 7/2016

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 28.9.2016 klo 17–17.42 ja 19.08–19.11.
keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:
Jäsen
Hukka Timo, pj.
Siivo Jouko, vpj.
Helenius Riitta
Hietanen Marika

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
X
Laiho Jari J.
X
Panttila Eija
klo
x
Mäkinen Karoliina

Läsnä

19.08

Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Määttänen Iiris
Peltonen Jorma
Uusitalo Päivi
Vesa Simo

X
X
X
X
X
x klo

Niinistö Kari
Pölönen Hannu
Parviainen Pirjo
Marjalaakso Jouko
Heikkinen Seppo
Iho Irma

19.08

Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka

X
X

Hyttinen Marjatta, kv. pj.

x klo

Lähdekorpi Matti, kv. vpj.

x klo

Kunnia Marjo
Järvinen Anne
xxxxx

17.40

xxxxx

19.08

Eriksson Marjut, tal.joht.

X

xxxxx

Marjatta Hyttinen osallistui kokoukseen klo 17.40 alkaen ja Matti Lähdekorpi, Marika
Hietanen ja Simo Vesa klo 19.08 alkaen.
88 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

89 §
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.

90 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Jouko Siivo ja
Riitta Helenius.
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Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.9.2016 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 3.10.–19.10.2016 klo 9–13.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jouko Siivo ja Riitta
Helenius.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.9.2016 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 3.10.–19.10.2016 klo 9–13.

91 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

92 §
Kanttorin muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän viran lakkauttaminen ja
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran perustaminen
KJ 40§ 1 mom. mukaan seurakuntaan voidaan perustaa kanttorin virka
kolmea eriasteista pätevyyttä edellyttäen, joko a) laajaa
yliopistotutkintoa, b) ylempää korkeakoulututkintoa, tai c) muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa.
Salon seudun seurakuntaliitoksen yhteydessä lakkautettujen
seurakuntien kaikki virat lakkautettiin ja uudet virat perustettiin uuteen
Salon seurakuntaan 1.1.209 alkaen. Kirkkohallituksen päätöksen
mukaisessa Salon seurakunnan kanttorien virkojen luettelossa ei ole
mainittu, mitä pätevyyttä kukin uusi virka edellyttää, joten Salon
seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2016 76§
julistaa kanttorin viran avoimeen hakuun, jonka mukaan virkaa voivat
hakea kaikki kanttorit. Seurakunnan harkintaan jää, kuka hakijoista
parhaiten ja laaja-alaisimmin kykenee täydentämään nykyistä
kanttorikuntaa.
Tämän kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että
kirkkohallitus on täysistunnossaan 26.2.2008 §:n 34 kohdalla päättänyt
perustaa uuteen Salon seurakuntaan vastaavat kanttorinvirat kuin
lakkautettavissa seurakunnissa on ollut. Tilanne on ristiriitainen
kirkkohallituksen hyväksymän Salon seurakunnan virkaluettelon kanssa.
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Kun kuitenkin Kirkkojärjestys ja täysistunnon pöytäkirja osoittavat
viroilla olevan erilaiset pätevyysvaatimukset, avaa tilanne
mahdollisuuden kirkollisvalituksen tekemiseen Turun hallintooikeuteen. Virantäyttöä koskevissa valituksissa valitusoikeus on vain
valitsematta jääneillä hakijoilla, mutta valitusoikeus on huomattavasti
laajempi päätöksen muodollista oikeellisuutta koskevissa tilanteissa.
Puuttumatta mahdollisten valitusten menestymisen mahdollisuuteen,
viivästyttää mahdollinen valitusmenettely virantäyttöä kohtuuttomasti.
Valitusajat venyvät usein niin pitkiksi, että usein valituksi tullut hakija
on jo vastaanottanut toisen viran, eikä ole enää käytettävissä
valitusprosessin ratkettua.
Jotta seurakunnalla olisi mahdollisuus saada mahdollisimman laaja
hakijajoukko, josta seurakunnalla on mahdollisuus valita seurakunnan
tarpeita mahdollisimman hyvin vastaava viranhaltija, virka on syytä
määritellä keskimmäisen asteen kanttorin virkana.
Kirkkoherran esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se:
- lakkauttaa Salon seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää
tutkintoa edellyttävän kanttorinviran,
- perustaa Salon seurakuntaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän
kanttorinviran
Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että valittava kanttori vastaa
musiikkityöstä ensisijaisesti Kuusjoen alueella.

Kirkkoneuvoston kokous keskeytettiin klo 17.42.
Kirkkoneuvosto jatkoi kokoustaan klo 19.08.
93§
Kanttorinviran aukijulistaminen
Kirkkoherran esitys:

Päätös:

94 §
Kokouksen päättäminen

- Kirkkoneuvosto julistaa Salon seurakunnan kanttorinviran haettavaksi
sillä pätevyysedellytyksellä kuin kirkkovaltuusto on kanttorinviran
perustaessaan määritellyt
- Kirkkoneuvosto päättää, että aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon
uudella hakuajalla, edellyttäen että hakijat täyttävät viran
pätevyysvaatimukset
- Pitää ennallaan 31.8.2016 76 §:ssä tekemänsä päätöksen
haastatteluryhmän kokoonpanosta, joka on Riitta Helenius, Annikka
Viitaniemi, Marjo Kunnia, Timo Hukka ja Kaisa Suutela-Kuisma.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:11.

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 30.9.2016

Jouko Siivo

Riitta Helenius

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.9.-19.10.2016.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
3.10.–19.10.2016.
Salossa 20.10.2016

Marjut Eriksson

