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Paikka:

Seurakuntatalo, Pieni sali

Kokousaika:

15.11.2017 klo 18.00 – 20.55

Jäsenet

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

Varajäsenet

Kari Mikael (Kalle Virtasen varajäsen)

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Heikkilä Martti
Niiniaho Outi
Ilonen Markku
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappalainen
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Harri Ruskeepää
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 16 / 11 2017

Liedossa 16 / 11 2017

Mikael Kari
pöytäkirjantarkastaja

Eliisa Lehti
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 21.11.7.12.2017 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KN § 189
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Pentti Nieminen toimitti alkuhartauden.

KN § 190
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 8.11.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 191
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Kalle Virtanen ja Eliisa Lehti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikael Kari ja Eliisa Lehti.

KN § 192
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Muihin asioihin otettiin talouspäälliköltä § 203.1 ”Testamenttiasia (ei
julkinen)” ja Eliisa Lehdeltä § 203.2 ”Kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta” ja § 203.3 ”Talousarviomuutokset
2017 kirkkovaltuustoon”. Ilmoitusasioihin otettiin ”Lahja lapselle keräys” ja ”Havukranssitalkoot”. Näiden muutosten jälkeen esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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KN § 193
ULKOMAANMATKAT VUONNA 2018

Nuorisotyön matka Ranskassa sijaitsevaan Taizén ekumeeniseen, kristilliseen
jumalanpalvelusyhteisöön
Ajankohta: 3.8.-12.8.2018
Työntekijät: Elina Ahola ja Kaisa Lahdenkauppi
Arvioidut kustannukset: työntekijöiden matka- ja osallistumiskustannukset sekä
KirVesTes:n mukaiset korvaukset. Talousarvioehdotuksessa on esitetty seurakunnan
osallistumista matkakustannuksiin (100 euroa/henkilö). Arvioitu osanottajamäärä 25
henkilöä.

Työntekijöiden, kirkkovaltuutettujen ja kirkkoneuvoston jäsenten matka Novaan
Ajankohta: 17.– 20.5.2018
Matka on tarkoitettu kaikille työntekijöille henkilöstön virkistysmatkaksi työhyvinvoinnin
edistämiseksi. Kustannukset työntekijöiden osalta työalalta Henkilöstöhallinto.
Osallistujille ei makseta päivärahoja. Työajaksi lasketaan ne päivät jolloin henkilö olisi ollut
työvuorossa, pääsääntöisesti matkaan kuuluu kaksi työpäivää ja kaksi vapaapäivää.
Arvioitu kustannus ja osallistujamäärä 6000 euroa ja 24 henkeä á 250 euroa.

------Esityksen valmistelija; kirkkoherra ja talouspäällikkö.
----------Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy oheiset ulkomaille suuntautuvat matkat edellytyksellä, että
kirkkovaltuusto osoittaa niihin tarvittavat määrärahat.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi oheiset ulkomaille suuntautuvat matkat
edellytyksellä, että nuorisotyön matkalle Ranskan Taizén lähtee vähintään 10
henkilöä ja että kirkkovaltuusto osoittaa niihin tarvittavat määrärahat.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää ja talouspäällikkö Markku Ilonen.
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KN § 194
AVUSTUSANOMUKSIA JA KOLEHTIPYYNTÖJÄ
Seuraavat yhteisöt ovat hakeneet seurakunnalta taloudellista avustusta ja/tai toimittaneet
kolehtipyyntöhakemuksen:
Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry
Kuurojen Lähetys ry
Kansan Raamattuseuran säätiö
Raamatunlukijain liitto ry
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry
Suomen merimieskirkko
Kristityt yhdessä ry
Herättäjä-Yhdistys
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys
Suomen Lepralähetys ry
Marttyyrien ääni ry
Open Doors Finland ry
Helsingin Raamattukoulusäätiö
Wycliffe Raamatunkääntäjät ry
Enonkosken luostariyhteisö ry
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee anomukset tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.

KN § 195
TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2019-2020 (KV)
Ark. 2.1.1

Kirkkovaltuusto on 10.5.2017 vahvistanut Liedon seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,35 %.
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Liedon seurakunnalla ei ole odotettavissa tuloveropohjan kasvua. Verotulojen arvioidaan
laskevan vuosittain noin 3 %, eli runsaat 100.000 euroa vuodessa.
Kustannuspaineita loi, ainakin väliaikaisesti, siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen,
Kipaan. Henkilöstöresursseissa ei ole voitu säästää, mutta Kipan palvelumaksut alkoivat
kuitenkin jo vuoden 2017 alusta. Vielä ei ole näkyvissä merkkejä luvatuista säästöistä,
päinvastoin. Palkkakustannusten osalta ei liene odotettavissa suuria muutoksia, mutta
jonkinlaista korotuspainetta on. Nykyinen työehtosopimus on voimassa tammikuun
loppuun 2018.
Jonkin verran on paineita saada lisää henkilöstöresursseja, jos toiminnan määrä pysyy
nykyisellä tasolla. Tase on hyvä, mutta toisaalta kiinteistöissä ja hautausmailla on
huollettavaa ja korjattavaa.
Seurakunnalla on edessään merkittäviä investointihankkeita lähivuosina. Jo käynnissä
oleva monitoimitilahanke samoin kuin vuonna 2019 alkavaksi suunniteltu kirkon remontti
luovat omat haasteensa sekä rahoitukseen että toimintaan.
Laadittu talousarvio on seurakunnan ensimmäinen Kirkon palvelukeskuksen järjestelmään
luotu talousarvio. Siksikin talousarvion laadintaprosessi on haastanut uudella tapaa.
Tavoitteena on ollut sekä laadintaprosessin että esitystavan selkiyttäminen. Prosessin
liittyessä kiinteästi osaksi toimintaa vahvistuu myös talousarvion tavoitteisiin sitoutuminen
ja seuranta. Julkaisu on uudistunut myös ilmiasultaan ja jatkossa kokonaisuus on
esitettävissä sähköisesti muun muassa verkkosivuilla.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioesityksen vuodelle 2018 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Käsittely: Kirkkoneuvosto keskusteli talousarviosta ja yleisemminkin seurakunnan
taloudellisesta tilanteesta. Mikael Kari toivoi, että jollakin ryhmällä mietittäisiin
seurakunnan talouden tasapainottamista ja tulevaisuutta.
Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvioesityksen vuodelle 2018 sekä toimintaja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 ja päätti esittää ne kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu.
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen.
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KN § 196
KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2018

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 15/2017 lähettänyt seurakuntiin kolehtisuunnitelman,
johon sisältyy sen määräämät kolehdit sekä lisäksi suosituskolehtikohteita. Lisäksi Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt hiippakunnalliseen toimintaan osoitetut
kolehtikohteet.
Vuoden 2018 vapaasti valittavat kolehtikohteet noudattavat aikaisempaa kaavaa, vapaasti
valittavat kolehtipyhät on poimittu pääosin Kirkkohallituksen antamista kolehtisuosituksista.
Oman seurakunnan diakoniarahastoon kerätään kolehteja pääsiäisen ja joulun aikaan.
Vuoden 2018 kolehtisuunnitelma on esityslistan liitteenä.

------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Liedon seurakunnan kolehtisuunnitelman vuodelle 2018
ja se liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Käsittely: Pertti Tenhunen esitti, että Ystäväseurakunnalle lisätään yksi kolehti.
Kirkkoherra päätti vaihtaa yhden kolehdin tähän tarkoitukseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Liedon seurakunnan
kolehtisuunnitelman vuodelle 2018 sillä lisäyksellä, että Ystävyysseurakunta
Nõvalle lisätään yksi kolehti vuodelle 2018 ja se liitetään pöytäkirjan liitteeksi
(LIITE 1).
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 13/2017

Kirkkoneuvosto

15.11.2017

138

_____________________________________________________________________________

KN § 197
VASTAAVA DIAKONIATYÖNTEKIJÄ

Diakoniatyöllä on ollut käytössä määräaikainen vastaavan diakoniatyöntekijän
käytäntö. Nykyisen vastaavan diakoniatyöntekijän Outi Haijasen toimikausi päättyy
31.12.2017. Kirkkoherra on keskustellut lokakuussa 2017 työssä olleiden
diakoniatyöntekijöiden kanssa asiasta ja heidän halukkuudestaan vastaavana
diakoniatyöntekijänä toimimiseen.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. nimeää Taru Sahlan vastaavaksi diakoniatyöntekijäksi ajalle 1.1.2018
– 31.12.2019.
2. päättää Taru Sahlan palkkauksen määräytyvän ko. aikana
vaativuusryhmän 503 mukaisesti.
3. toteaa Outi Haijasen palkkauksen määräytyvän 1.1.2018 lukien
vaativuusryhmän 502 mukaisesti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.
Tiedoksi: Taru Sahla, Outi Haijanen, taloustoimisto.

KN § 198
ANSIOMERKKIEN JA PALVELUSVUOSILAHJOJEN MYÖNTÄMINEN

KN § 199
KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 4/2017

Tarvasjoen kappelineuvosto on kokouksessaan 4/2017 käsitellyt Tarvasjoen kirkossa
noudatettavan kolehtisuunnitelman (esityslistan liitteenä) 1.1.-8.7.2018 ajanjaksolle.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 13/2017

Kirkkoneuvosto

15.11.2017

139

_____________________________________________________________________________

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tarvasjoen kappelineuvoston
pöytäkirjan 4/2017 ja hyväksyy Tarvasjoen kirkossa noudatettavan
kolehtisuunnitelman ajalla 1.1.-8.7.2018 (pöytäkirjan LIITE 2).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.

KN § 200
TUNNUSTUKSETTOMAN HAUTA-ALUEEN KÄYTTÖ
Viite: KN 26.4.2017 § 64

Kosken Tl:n seurakunta on lähestynyt Liedon seurakuntaan, koska Kosken Tl:n
seurakunnalla ei ole ollut osoittaa tunnuksetonta hauta-aluetta, joka olisi pitänyt olla
osoitettavissa vuoden 2007 alusta lähtien.
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto suhtautui kokouksessaan 26.4.2017 asiaan
myönteisesti ja antoi tuolloin talouspäällikölle valmiudet selvittää millä tavalla ja
millä aikataululla Kosken Tl:n seurakunta voidaan ottaa mukaan käyttämään
Tarvasjoen tunnustuksetonta hauta-aluetta.
Talouspäällikkö on 9.8.2017 viranhaltijapäätöksellä ilmoittanut Koski Tl:n seurakunnalle,
että: ”Koski Tl:n seurakunnalle myönnetään oikeus käyttää Tarvasjoella sijaitsevaa
hautausmaa-aluetta samoin ehdoin ja periaattein kuin Auran, Liedon, Marttilan ja
Tarvasjoen seurakuntien allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa tunnustuksettoman
hauta-alueen käyttöoikeudesta, hoitamisesta ja kustannusten jakamisesta tammihelmikuussa 2007 on sovittu. Sopimus tulee voimaan kun Koski Tl:n seurakunnan
edustajat ovat kirjallisesti ilmoittaneet hyväksyvänsä em. seurakuntien välisen sopimuksen
ja seurakunnan liittyvän siihen.”
Kosken Tl:n seurakunnan kirkkoneuvoston kokous on 28.9.2017 päättänyt, että se
hyväksyy Auran, Liedon, Marttilan ja Tarvasjoen seurakuntien vuonna 2007
tekemään sopimuksen tunnustuksettoman hauta-alueen käyttöoikeudesta,
hoitamisesta sekä kustannusten jakamisesta, ja että se liittyy sopimukseen, mikäli
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy liittymisen.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
-----------
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Talouspäällikön päätösesitys:
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy Kosken Tl:n seurakunnan liittymisen
Auran, Liedon, Marttilan ja Tarvasjoen seurakuntien vuonna 2007 tekemään
sopimukseen tunnustuksettoman hauta-alueen käyttöoikeudesta, hoitamisesta sekä
kustannusten jakamisesta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen.
Tiedoksi: Kosken Tl:n seurakunta.

KN § 201
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 33/17 13.10.2017 – Nro 36/17 30.10.2017

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 202
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN PÄÄTÖKSET
Nro 5/17 12.10.2017

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn päätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 203
MUUT ASIAT
KN § 203.1.
TESTAMENTTIASIA (EI JULKINEN)

KN § 203.2
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUSVALVONTA
Päätös:

Asia otetaan jatkovalmisteluun.
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KN § 203.3
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2017 KIRKKOVALTUUSTOON
Päätös:

Asia otetaan jatkovalmisteluun.

KN § 204
ILMOITUSASIAT

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös
Paimion rovastikunnan lääninrovastin määrääminen
Adventtiateria
Työntekijöiden, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden
Adventtiateria 30.11.2017 klo 18
Kirkkoneuvoston kokoukset
Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään 14.12.2017 klo 18 ja
16.1.2018 klo 18
Lahja lapselle – keräys
Kirkkoherra muistutti diakoniatyön toteuttamasta Lahja lapselle -keräyksen
ajankohtaisuudesta sekä lahjoittajien tarpeesta.
Havukranssitalkoot
Kirkkoherra kertoi Itsenäisyyspäivän viettoon liittyen, että kaikille Liedon ja
Tarvasjoen sankarihaudoille on päätetty tehdä ja laskea havuseppeleet.
Tarkemmat tiedot talkoista ja niiden aikatauluista löytyvät seurakunnan
kotisivuilta.

KN § 205
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 3).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 206
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 ja toimitti päätöshartauden.
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_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa
21.11.-7.12.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 8.11.-7.12.2017.

Lieto, 7.12.2017

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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