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Paikka:

Pappilan sali

Kokousaika:

12.4.2018 klo 18.27 – 20.17

Jäsenet

Leppänen Risto
puheenjohtaja
Lehti Eliisa
varapuheenjohtaja
Johto Kaisa
Jokila Tellervo
Karvala Leena
Kyllönen Petri (POISSA)
Leppänen Soili
Mäkitalo Matti (POISSA)
Nieminen Pentti
Sinokki Marjo
Tenhunen Pertti
Virtanen Kalle (poistui klo 19.25 § 73 käsittelyn aikana)

Varajäsenet

Punkkinen Risto (Matti Mäkitalon varajäsen)
Heinonen Juhan (Petri Kyllösen varajäsen)

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Heikkilä Martti
Mäkinen Minna
Pelkonen Kirsi
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappelineuvoston pj.
vs. talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 16 / 4 2018

Liedossa 16 / 4 2018

Pentti Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

Soili Leppänen
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 17.4.2.5.2018 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KN § 67
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Kaisa Johto toimitti alkuhartauden.

KN § 68
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Laillisuus edellyttää, että kutsu esityslistoineen on toimitettu jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Päätösvaltaisuus edellyttää, että
enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 5.4.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 69
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Petri Kyllönen ja Soili Leppänen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
Soili Leppänen ja Pentti Nieminen.

KN § 70
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Talouspäällikkö poisti § 72 ”Vanhan seurakuntatalon purku-urakoitsijan
valinta”, ja seuraavien pykälien numerointi muuttui tämän mukaisesti.
Puheenjohtaja otti muihin asioihin § 81.1 ”Kirkkotilaa koskeva
teologinen taustaselvitys” ja § 81.2 ”Pappien ja diakonien
virkajärjestelyt”. Esityslista hyväksyttiin näiden muutosten jälkeen
kokouksen työjärjestykseksi.
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KN § 71
TOIMITILAHANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti A-Insinöörit
Rakennuttaminen Oy on valmistellut vanhan seurakuntatalon purkamisen sekä uuden
toimitilan ja teknisen tilan rakentamisen kilpailutuksen kokonaisurakkana. Kilpailutus
toteutetaan Julkisen hankintalain alaisena kilpailutuksena ja valintakriteeri
urakoitsijavalinnalle on edullisin hinta.
A-Insinöörien edustajat esittelevät hankekokonaisuutta ja sen kustannusarviota ennen
kokousta.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuihin suunnitelmiin sekä kustannusarvioon ja
päättää, että kilpailutus toteutetaan kokonaisurakkana, johon kuuluvat vanhan
seurakuntatalon purku, teknisen tilan rakentaminen ja uuden toimitalon
rakentaminen, jotka hinnoitellaan erikseen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
Tiedoksi: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

KN § 72
TOIMITILAHANKKEEN TALOUSRAKENNUKSEN URAKOITSIJAN VALINTA
(ei julkinen, Julkisuuslaki 7 § 2 momentti)

KN § 73
TYÖHYVINVOINTISELVITYS
Liedon seurakunnassa toteutettiin työhyvinvointia kartoittava työpaikkakysely. Kyselyn
tuloksia on käsitelty kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa ja henkilöstölle järjestettiin
kyselyä koskeva palautetilaisuus ja jatkotoimenpiteitten esittely. Seurantatapaaminen
järjestetään syksyllä 2018.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
-----------
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Kirkkoherran päätösesitys:
Työhyvinvointia koskevan selvityksen kulku, tulokset ja toimenpide-ehdotukset tuodaan
kirkkoneuvoston tietoon.
Päätös: Työhyvinvointia koskevan selvityksen kulku, tulokset ja toimenpideehdotukset tuotiin kirkkoneuvoston tietoon.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 74
VIRKAVAPAUSANOMUS
Ark. 1.3.
Kirjanpitäjä Hanna-Maija Mäki-Laurila on anonut seitsemän kuukauden virkavapautta
ajalle 1.6.-31.12.2018 ----.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, vs. talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää virkavapaan ja toteaa, että tarvittaessa
virkavapaan aikaiset tehtävät järjestellään viranhaltijapäätöksin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
Tiedoksi: Hanna-Maija Mäki-Laurila, taloustoimisto

KN § 75
EROAMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ (KV)

Kirkkovaltuutettu Vilma Koskinen on anonut eroa luottamustoimista 1.4.2018 alkaen
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 5/2018

Kirkkoneuvosto

12.4.2018

49

_____________________________________________________________________________

------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Vilma Koskiselle eron
seurakunnan luottamustehtävistä 1.4.2018 lukien.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 76
LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT (KV)

Vilma Koskisen erottua seurakunnan luottamustehtävistä on hänen tilalleen valittava uusia
luottamushenkilöitä toimielimiin.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että kirkkovaltuuston varsinaisena jäsenenä 1.4.2018 lukien
toimii jäljellä olevan toimikauden ajan Kirsi Nurmi sekä
2. esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varsinaisen
jäsenen Soili Leppäsen varajäsenen Vilma Koskisen tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
3. päättää valita kasvatuksen vastuuryhmän jäseneksi Henna Vuoriston,
mikäli kirkkovaltuusto aikanaan myöntää eron Vilma Koskiselle
luottamustehtävistään.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
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KN § 77
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 8/18 13.3.2018

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.

KN § 78
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 9/18 4.4.2018 – Nro 15/18 6.4.2018

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 79
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 2/18 13.3.2018 – Nro 6/18 27.3.2018

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 80
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN PÄÄTÖKSET
Nro 2/18 28.3.2018

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn päätöksen.

KN § 81
MUUT ASIAT
KN § 81.1
KIRKKOTILAA KOSKEVA TEOLOGINEN TAUSTASELVITYS
Viite: KN 31.8.2017 § 134

Liedon kirkon remonttia varten on tilattu Insinööritoimisto Jouko Sjöbergiltä
hankesuunnitelma. Se sisältää myös rakennushistoriallisen selvityksen. Hankesuunnitelma
ei ole vielä valmistunut. Kirkkoneuvosto käsitteli 31.8.2017 Liedon kirkkotilan
taustaselvitystä koskevaa tarjousta ja päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.
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Liedon kirkko on paikka seurakunnan jumalanpalveluselämää varten. Kirkkojärjestyksen
mukaan kirkkoa saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin (KJ 14. luku, 2§).
Syksyn 2017 jälkeen kirkkotilan kehittämistä koskeva asia on edennyt seurakunnassa
muun muassa niin, että seurakuntapastori Outi Tukia-Takala on päättänyt laatia ylempää
pastoraalitutkintoa koskevan opinnäytetyön erityisesti toiminnallisia näkökohtia
tarkastellen. Lisäksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kutsunut Liedon
seurakunnan vuoden mittaiseen yhteistyöprojektiin, jonka aiheena on kirkkotilan
kehittäminen. Edellä mainitut projektit tukevat ja ylläpitävät tärkeällä tavalla keskustelua
tulevaisuuden kirkkotilan kehittämistä.
Tuomiokapitulin yhteistyöprojektin aloitustapaamisessa todettiin, että prosessin kannalta
on välttämätöntä hahmotella myös kirkkotilan kehittämisen teologisia lähtökohtia.
Remontissa on kiinnitettävä erityistä huomiota kirkkotilan pyhyyden tunteeseen. Siksi
suunnittelun ydinkysymys tiivistyy viime kädessä kysymykseen alttarin paikasta.
Suomalaisessa kirkollisessa kontekstissa Hiljaisuuden ystävät ry:n tehtävänä on vaalia
kristillistä spiritualiteettia ajassamme. Hiljaisuuden ystävillä on uuden toiminnanjohtajan
teologisen ammattitaidon myötä erityinen valmius laatia kirkkotilaa koskeva teologinen
taustaselvitys.
Hiljaisuuden ystävät ovat edelleen valmiita laatimaan taustaselvityksen oheisen
tarkentuneen tarjouksen mukaisesti (2000 euroa). Tarkentunut tarjous käsittää noin
kymmenen sivun kirjallisen raportin.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tilaa Hiljaisuuden ystävät ry:ltä kirkkotilaa koskevan teologisen
taustaselvityksen. Tilaus kustannetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista ja sen
odotetaan valmistuvan 15.9.2018 mennessä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Hiljaisuuden ystävät ry, taloustoimisto
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KN § 81.2
PAPPIEN JA DIAKONIEN VIRKAJÄRJESTELYT
Liedon seurakunnan diakonia- ja pappistilanne edellyttää toimenpiteitä syksyn 2018
aikana. Yksi mahdollinen ratkaisu on pyytää arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta
määräaikaista seurakuntapastorin virkamääräystä ilman erillisen viran perustamista. Tällä
voitaisiin osaltaan vastata sekä diakoniatyön että papiston työvoiman tarpeeseen vuoden
2018 osalta. Tämän lisäksi tarvitaan diakoniatyön toiminnan suunnittelua ja pappien
työvoimatarpeen arviointia vuoden 2019 osalta. Tälle luonteva paikka on talousarvion
2019 laadinnan yhteydessä.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. keskustelee diakoniatyön ja pappistilanteen tulevista tarpeista
2. pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen
seurakuntapastorin virkaan virkaa perustamatta 1.9-31.12.2018 saakka ja
nimeämään pastorin.
3. päättää että, mikäli arkkihiippakunta antaa viranhoitomääräyksen,
seurakuntapastorin tehtävät määritellään siten, että ne tukevat seurakunnan
muutoksessa olevaa diakoniatyötä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

KN § 82
ILMOITUSASIAT
Tilintarkastuskertomus
Vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen kertoi lyhyesti tilintarkastuskertomuksesta.

KN § 83
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 84
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 17.4.2.5.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.4.-2.5.2018.

Lieto, 2.5.2018

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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