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Paikka:

Seurakuntatalo, Pieni sali

Kokousaika:

30.8.2017 klo 18.00 – 19.23

Jäsenet

Ruskeepää Harri
puheenjohtaja
Lehti Eliisa
varapuheenjohtaja
Johto Kaisa
Jokila Tellervo
Karvala Leena
Kyllönen Petri
Leppänen Soili
Mäkitalo Matti (POISSA)
Nieminen Pentti
Sinokki Marjo
Tenhunen Pertti
Virtanen Kalle (POISSA)

Varajäsenet

Punkkinen Risto (Matti Mäkitalon varajäsen)

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Heikkilä Martti
Tukia-Takala Outi
Ilonen Markku
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
vs. kappalainen (POISSA)
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Harri Ruskeepää
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 31 / 8 2017

Liedossa 31 / 8 2017

Tellervo Jokila
pöytäkirjantarkastaja

Leena Karvala
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 1.19.9.2017 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KN § 130
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Petri Kyllönen toimitti alkuhartauden.

KN § 131
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 toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille 23.8.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 132
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Tellervo Jokila ja Leena Karvala.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
Tellervo Jokila ja Leena Karvala.

KN § 133
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtajan
otettua muihin asioihin: Eliisa Lehdeltä § 140.1 ”Kunnan
virkistysaluesuunnitelmat” ja Martti Heikkilältä § 140.2. ”Tarvasjoen
seurakuntatalon parkkialue” sekä ilmoitusasioihin: ”Syksyn alustava
kokouskalenteri” ja ”Koululaiset väistötiloihin Uudelle srk-talolle”.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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KN § 134
KIRKKOTILAA KOSKEVA TEOLOGINEN TAUSTASELVITYS
Liedon kirkon remonttia varten on tilattu Insinööritoimisto Jouko Sjöbergiltä
hankesuunnitelma. Se sisältää myös rakennushistoriallisen selvityksen.
Hankesuunnitelman on määrä valmistua syyskuun 2017 loppuun mennessä.
Liedon keskiaikainen kivikirkko on paikkakunnan ja seurakunnan arvokkain rakennus. Se
edustaa lietolaista kulttuuriperintöä. Ennen muuta Liedon kirkko on kuitenkin seurakunnan
jumalanpalveluselämää varten. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoa saa käyttää vain sen
pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin (KJ 14. luku, 2§).
Hankesuunnitelman lisäksi tarvitaan huolellisesti perusteltuja ja punnittuja näkemyksiä
siitä, mikä keskiaikaisessa kivikirkon remontissa on toiminnallisesti mahdollista ja
teologisesti perusteltua.
Tämä näkökohta on noussut myös osaksi laajempaa kirkollista keskustelua. Sen osalta on
hyvä huomioida kirkon tulevaisuusvaliokunnan mietintö, jossa muun muassa lausutaan:
”Kirkkotilojen kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota pyhyyden tunteen säilyttämiseen,
käytettävyyden parantamiseen sekä ilmapiiriin: siihen, että kirkkotila tuntuu luontevalta
seurakunnan kohtaamispaikalta. Tällöin huomio voi kohdistua kulkumahdollisuuksiin,
valaistukseen, audiovisuaalisiin elementteihin sekä tilan muunneltavuuteen käyttötarpeen
mukaisesti.”
Tulevaisuusvaliokunnan mietintöön on hyvä huolellisesti paneutua kirkon remontin
suunnittelun yhteydessä.
Samansuuntaisesti asiaa on avattu kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalon
puheenvuorossa (esityslistan LIITE 1).
Liedon kirkko remontoidaan tilanteessa, jossa kirkkotilaa koskeva ajattelu on murroksessa.
Nyt jos koskaan on mahdollista luoda uudenlaista ajattelua ja kulttuuria kirkkotilan luovasta
käytöstä.
Suomalaisessa kirkollisessa kontekstissa Hiljaisuuden ystävät ry:n tehtävänä on vaalia
kristillistä spiritualiteettia ajassamme. Hiljaisuuden ystävillä on valmius laatia kirkkotilaa
koskeva teologinen taustaselvitys.
Tilauksen edellytetään sisältävän tutustumisen Liedon kirkkotilaan ja sen taustahistoriaan,
hankesuunnitelmaan, remonttia koskeviin taustakeskusteluihin (jumalanpalvelusryhmä) ja
asiasta koottuihin aineistoihin sekä lisäksi erilaisten kirkkotilaa koskevien hahmotelmien
luomiseen ja niiden teologisten perusteluiden analyysiin.
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Esitys: Kirkkoneuvosto tilaa Hiljaisuuden ystävät ry:ltä kirkkotilaa koskevan teologisen
taustaselvityksen. Tilaus kustannetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista ja sen odotetaan
valmistuvan tammikuun 2018 loppuun mennessä.
Käsittely: Kirkkoneuvosto kävi keskustelua asiasta ja sen tarpeellisuudesta.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Hiljaisuuden ystävät ry.

KN § 135
EDUSTAJA VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON
Viite: KN 16.8.2017 § 121
Liedon kunta pyytää seurakuntaa nimeämään Vanhus- ja
vammaisneuvostoon edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan
ajalle 1.6.2017 – 31.5.2021.
Esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää Timo Paavilaisen edustajakseen vanhus- ja
vammaisneuvostoon ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 sekä hänelle
henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Sirkku Ruuskasen.
Käsittely: Pentti Nieminen totesi, että Sirkku Ruuskasta ei voida valita varaedustajaksi
Liedon kunnan toimielimeen, koska hän ei ole lietolainen. Marjo Sinokki esitti
varaedustajaksi Pertti Tenhusta ja Tellervo Jokila kannatti ehdotusta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi Timo Paavilaisen edustajakseen vanhus- ja
vammaisneuvostoon ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 sekä hänelle
henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Pertti Tenhusen.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Liedon kunta, valitut, taloustoimisto.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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KN § 136
Henkilöstöasia

KN § 137
Henkilöstöasia

KN § 138
KOKOAIKAINEN SEURAKUNTASIHTEERI VUODELLE 2018
Seurakuntasihteeri Jaana Silander on palkattu vuodeksi 2017 toimimaan 100%
työvelvoitteella, kun aikaisemmin hän on toiminut seurakuntasihteerinä 80%
työvelvoitteella.
Silanderin vastuulle on uskottu kirkkoherranviraston päivystäminen sekä Liedossa että
Tarvasjoella. Aikaisemmin Tarvasjoen kappelitoimiston päivystys oli osa toimistopäällikkö
Kirsi Pelkosen työnkuvaa.
Viraston tehtäviä arvioitaessa on toimivan asiakaspalvelun turvaamisen vuoksi pidetty
tärkeänä, että Tarvasjoen kappeliseurakunnan kappelitoimisto on avoinna vähintään
yhden päivän viikossa. Olemme niin ikään nähneet tärkeäksi, että sekä Tarvasjoen
kappeliseurakunnan että Liedon seurakunnan tila- ja toimitusvaraukset hoituvat yhden
varausjärjestelyistä huolehtivan henkilön kautta. Tämän on nähty paitsi helpottavan
toimituksia koskevia tila- ja työntekijäjärjestelyitä myös tiivistävän työntekijöiden
yhteydenpitoa kappeliseurakunnan ja kanta-Liedon välillä. Tällä järjestelyllä on hoidettu
myös esimerkiksi Tarvasjoen hautalaskutukset ja haudanhoitosopimuksia koskevat asiat.
Lisäksi vuonna 2018 kirkkoherranvirastolle lisätyötä teettävät seurakuntavaalit
järjestelyinen.
Kun taloustoimiston tehtävät ja työnkuvat Kipa-siirtymän jälkeen vakiintuvat, on tarpeen
uudelleen arvioida myös kirkkoherranvirastoa ja Tarvasjoen kappelitoimiston päivystystä
koskevat näkökohdat. Tehtävänkuvien arviointeihin on tarpeen palata siinä vaiheessa, kun
virastokin siirtyy uusiin toimitiloihin.
Esitys: Seurakuntasihteeri Jaana Silander palkataan 100% työvelvoitteella vuodeksi
2018. Palkkaluokka säilyy ennallaan ja 100% seurakuntasihteerin
palkkakustannuksiin varaudutaan vuoden 2018 budjetissa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Jaana Silander, taloustoimisto.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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KN § 139
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherra Risto Leppäsen viranhaltijapäätökset:
Nro 25/17 21.8.2017 – Nro 29/17 28.8.2017
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 140
MUUT ASIAT
KN § 140.1
KUNNAN VIRKISTYSALUESUUNNITELMAT
Kunnassa on vireillä keskusta-alueen virkistysaluesuunnitelmat. Ne koskevat
myös seurakunnan alueita.
Päätös:

Selvitetään asian etenemistä kunnassa.

KN § 140.2
TARVASJOEN SEURAKUNTATALON PARKKIALUE
Kappelineuvostossa on ollut esillä Tarvasjoen seurakuntatalon ja
kirkon alueen parkkipaikkakysymys. Parkkialueet ovat liian ahtaita varsinkin
seurakuntatalon alueella. Kappelineuvostossa on mietitty voitaisiinko lähestyä
alueen maanomistajia.
Päätös:

Talouspäällikkö sekä talouden ja hallinnon vastuuryhmä ottavat asian
valmisteltavakseen.

KN § 141
ILMOITUSASIAT
Syksyn alustava kokouskalenteri:
13.9. kirkkovaltuuston kokous klo 17 ja kirkkoneuvoston kokous klo 18
3.10. iltakoulu kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto ja jumalanpalvelusryhmä klo 18
17.10. kirkkoneuvoston kokous klo 18
25.10. kirkkovaltuuston kokous klo 18
15.11. kirkkoneuvoston kokous klo 18
28.11. kirkkovaltuuston kokous klo 18

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 9/2017

Kirkkoneuvosto

30.8.2017

102

_____________________________________________________________________________

Koululaiset väistötiloihin Uudelle srk-talolle

KN § 142
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 143
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.23 ja toimitti päätöshartauden.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 1.19.9.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.8.-19.9.2017.

Lieto, 19.9.2017

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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