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Kirkkoneuvosto

5.6.2017

Paikka:

Seurakuntatalo, Pieni sali

Kokousaika:

5.6.2017 klo 18.45 – 20.27

Jäsenet

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

Varajäsenet

Nurmi Aino (Kaisa Johdon varajäsen)

_____________________________________________________________________________

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
kirkkovaltuuston pj.
Heikkilä Martti
kirkkovaltuuston varapj.
Tukia-Takala Outi
vs. kappalainen
Ilonen Markku
talouspäällikkö
Koski Sari
hallintosihteeri, sihteeri
Ruskeepää Harri
tuleva vs. kirkkoherra
(poistui kokouksesta klo 20.05 § 103 alkaessa)
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 6 / 6 2017

Liedossa 6 / 6 2017

Pertti Tenhunen
pöytäkirjantarkastaja

Eliisa Lehti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 7.22.6.2017 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 96
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Tellervo Jokila toimitti alkuhartauden.
KN § 97
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 29.5.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 98
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Pertti Tenhunen ja Kalle Virtanen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti
Tenhunen ja Eliisa Lehti.

KN § 99
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Harri Ruskeepää
todettiin jääviksi § 103 aikana. Ilmoitusasioihin otettiin: ”Turun
Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätökset” ja Kirkkoneuvoston
seuraava kokous 16.8. klo 18”. Muihin asioihin otettiin lisäksi
talouspäällikkö Markku Iloselta § 110.1 ”Testamenttiasia”
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KN § 100
TOIMITILAHANKE

Talouspäällikkö antoi kirkkoneuvoston kokouksessa 5.4.2017
tilannekatsauksen toimitilahanketta koskevista suunnitelmista. Kirkkoneuvosto
merkitsi talouspäällikön tilannekatsauksen tiedokseen ja päätti, että
talouspäällikkö valitsee toteuttajan uudisrakennuksen suunnittelukilpailun
toteuttamiseksi. Keskusteluissa on tullut myös hyvin vahvasti esille se
näkökohta, että toimitilan tulisi sijaita nykyisten seurakuntatalojen ja pappilan
välisellä rakentamattomalla tontin osalla.
Talouspäällikkö on valinnut A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n
toimitilahankkeen esiselvitysvaiheen rakennuttajan tukipalveluiden
toteuttajaksi. Ko. yhtiö on osa vuonna 1959 perustettua A-Insinöörit –
yhtiöryhmää.
Mainitun esiselvitysvaiheen tilattuja työtehtäviä ovat muun muassa
arkkitehtisuunnittelun tarjouspyyntöjen laadinta, arkkitehtisuunnittelun
luonnosten kilpailuttaminen, tavoitehinta-arvioiden laadinta saatujen
luonnosten perusteella, tarjousvertailulaskelmien laadinta sekä materiaalin
esittely kirkkoneuvostolle. Lisäksi hankesuunnitteluvaiheen
arkkitehtisuunnittelun konsulttisopimuksen laadinta kuuluu ko.
esiselvitysvaiheen työtehtäviin.
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy on 10.5.2017 lähettänyt tarjouspyynnöt
vähintään kolmelle arkkitehtitoimistolle. Tarjouspyyntöön on liitetty muun
muassa seurakunnan tarveselvityslomakkeet, joita on ansiokkaasti tehty
talven ja kevään 2017 aikana yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa
useassa eri tilaisuudessa.
Tarjouksessa on pyydetty arkkitehtitoimistoilta muun muassa alustava
suunnitelma tulevasta kiinteistöstä, tarjous hankesuunnittelun
arkkitehtisuunnittelusta sekä optiona tarjous toteutus- ja rakentamisvaiheen
arkkitehtisuunnittelusta. Tarjoukset on pyydetty 1.6.2017 klo 16.00 mennessä.
Aikataulullisesti hankkeen on tarkoitus edetä niin, että suunnitteluvaihe on
tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana, rakentaminen vuonna 2018,
valmistuminen 31.10.2018 mennessä ja käyttöönotto vuoden 2019 alussa.

Esitys:

1. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n edustajat tulevat esittämään
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen materiaalin neuvoston jäsenille ennen
kirkkoneuvoston kokousta ja kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen materiaalin.
2. Saadun informaation ja keskustelun pohjalta kirkkoneuvosto valitsee
hankesuunnittelun arkkitehtisuunnittelun toteuttajan.
3. Talouspäällikölle annetaan valtuudet valita suunnitteluvaiheen
rakennuttamistoimenpiteiden toteuttaja.
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Päätös:
1. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n edustajat esittelivät
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen materiaalin neuvoston jäsenille
ennen kirkkoneuvoston kokousta ja kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen materiaalin.
2. Kun arkkitehtikuvista saadaan hinta-arvio, kirkkoneuvosto valitsee
hankesuunnittelun arkkitehtisuunnittelun toteuttajan seuraavassa
kokouksessaan.
3. Asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: Talouspäällikkö.

KN § 101
DIAKONIAN VIRKA
Liedon seurakunnassa on 7.4.2017 lukien ollut täyttämättä diakonian virka. Virka on
tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi siten, että se voidaan täyttää mahdollisimman
pian alla olevalla hakuilmoituksella:
”Liedon seurakunnassa on haettavana
DIAKONIAN VIRKA
Liedon seurakunta on hieman yli 15 000 jäsenen kasvava ja vireä, miljööltään
maaseutumainen ja luonnonläheinen seurakunta Turun läheisyydessä.
Kunnan väkiluku on vajaa 20 000. Seurakunnan palveluja on kunnan
keskustan lisäksi eri taajamissa.
Liedon seurakunnassa tehdään laaja-alaista diakoniaa viiden viranhaltijan
tiimillä ja vapaaehtoistoimintaa painottaen.
Viran kelpoisuusehtona on piispankokouksen hyväksymä diakonian tutkinto.
Arvostamme diakonian tuntemusta, alan työkokemusta, myönteistä asennetta
sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 mukaan. Viran
vastaanotto on 1.7.2017 tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen tehtävän
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Valinnassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa ja lisäksi hakijalta edellytetään
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote,
Tiedustelut: vastaava diakoniatyöntekijä Outi Haijanen, p. 050 4058 672,
outi.haijanen@evl.fi
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Lisätietoja seurakunnasta: liedonseurakunta.fi
Hakuaika päättyy 26.5.2017 klo 13. Haastattelut pidetään ma 29.5.2017.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteeseen:
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto
Hyvättyläntie 6
21420 LIETO
kuoreen merkintä: diakonian virka.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.”
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa diakonian viran haettavaksi oheisella ilmoituksella
seurakunnan, työvoimahallinnon sekä evl-rekrytoinnin verkkosivuilla
sekä näillä sivuilla julkaistavaan ilmoitustekstiin viittaavalla ilmoituksella
Turun Sanomissa ja Kotimaassa,
2. määrätä viran täytettäväksi 1.7.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan,
3. palkan määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaan,
4. työsuhteen täyttämisessä noudatettavan neljän kuukauden
koeaikaa sekä
5. valita valinnan valmistelusta vastaavaan työryhmään palvelun
vastuuryhmästä Soili Leppäsen ja Pertti Tenhusen, sekä vastaavan
diakoniatyöntekijä Outi Haijasen ja kirkkoherra Risto Leppäsen.
Haastattelut pidetään 29.5.2017.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Työryhmään valitut.
---------------------KN 5.6.2017
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat 9 henkilöä: Jenna Ala-Nisula, Anne
Alkio, Katri Elonheimo, Risto Hiltunen, Jari Huhtasalo, Mervi Kanniainen, Tiina Kivineva,
Tamara Partanen ja Aira Putkonen. Hakuajan päättymisen jälkeen saapui vielä yksi
hakemus, jota ei täten otettu huomioon.
Hakemusasiakirjojen yhteenveto liitteenä. (pöytäkirjan liite LIITE 1)
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Hakemusasiakirjoihin voi perehtyä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina sekä
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian tutkinto. Hakemusten
perusteella päätettiin kutsua haastattelutilaisuuteen seuraavat neljä hakijaa: Risto
Hiltunen, Tamara Partanen, Tiina Kivineva ja Jenna Ala-Nisula. Haastattelut suoritetaan
29.5.2017.
Valmisteluista vastaa kirkkoherra yhdessä valmistelutyöryhmän kanssa. Esitys valittavasta
henkilöstä tuodaan kokouspöydälle.
Esitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa ketkä ovat kelpoisia hakijoita diakonian virkaan. Kelpoisia ovat:
Jenna Ala-Nisula, Anne Alkio, Katri Elonheimo, Risto Hiltunen, Jari
Huhtasalo, Mervi Kanniainen, Tiina Kivineva, Tamara Partanen ja Aira
Putkonen.
2. toteaa mahdolliset jääviydet,
3. toteaa, että valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote,
4. toteaa virkaan sisältyvän neljän kuukauden koeaika, mikä oli mainittuna
hakuilmoituksessa,
5. toteaa palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaisesti,
6. valitsee avoinna olevaan diakonian virkaan XX,
hänen koulutuksensa, työkokemuksensa sekä hänen haastattelussa
osoittamiensa henkilökohtaisten ominaisuuksien, soveltuvuuden,
kyvykkyyden ja ammattitaidon perusteella,
7. toteaa virkasuhteen alkavan 1.7.2017 tai sopimuksen mukaan,
8. valitsee varalle XX.
Käsittely: Kirkkoherra toi kokoukseen valmisteluryhmän muistion (pöytäkirjan liite LIITE
2), jossa virkaa esitettiin Tamara Partasta ja varalle Jenna Ala-Nisulaa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto
1. totesi ketkä olivat kelpoisia hakijoita diakonian virkaan. Kelpoisia
olivat: Jenna Ala-Nisula, Anne Alkio, Katri Elonheimo, Risto Hiltunen,
Jari Huhtasalo, Mervi Kanniainen, Tiina Kivineva, Tamara Partanen ja
Aira Putkonen.
2. totesi mahdolliset jääviydet, joita ei ollut,
3. totesi, että valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote,
4. totesi virkaan sisältyvän neljän kuukauden koeaika, mikä oli
mainittuna hakuilmoituksessa,
5. totesi palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaisesti,
6. valitsi avoinna olevaan diakonian virkaan Tamara Partasen,
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hänen koulutuksensa, työkokemuksensa sekä hänen haastattelussa
osoittamiensa henkilökohtaisten ominaisuuksien, soveltuvuuden,
kyvykkyyden ja ammattitaidon perusteella,
7. totesi virkasuhteen alkavan 1.7.2017 tai sopimuksen mukaan,
8. valitsi varalle Jenna Ala-Nisulan.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Viranhakijat, taloustoimisto.

KN § 102
KEVÄTKAUDEN 2017 ARVIOINTIA
Liedon seurakunnan hallintouudistuksen yhteydessä luovuttiin väliarvioinneista, joiden
tavoitteena oli raportoida kirkkoneuvostolle työalojen toiminnan ja talouden toteutumisesta
ja työalojen sekä työyhteisön kuulumisia. Väliarvioinnit muodostuivat osin mekaanisiksi,
eikä niiden kautta enää viime vuosina päästy käsiksi työalojen ja työyhteisön polttaviin
kysymyksiin.
Hallintouudistuksen yhteydessä katsottiin riittäväksi, että työalat raportoivat päättäjille
saavutuksistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi johtoryhmän ja johtavien
viranhaltijoiden tehtäväksi jäi raportoida kirkkoneuvostolle esimerkiksi tilannekatsauksin
työalojen ja työyhteisön ajankohtaisia kuulumisia.
Työyhteisön työalan tavoitteiden saavuttamista koskeva arviointi toteutuu tällä hetkellä
työalojen tiimikokouksissa, käynnissä olevissa ryhmätyönohjausprosesseissa ja lisäksi
esimiesten kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa sekä tapaamisissa.
Työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta merkittävä rooli on yhteistyötoimikunnan
suunnittelemalla virkistystoiminnalla. Työyhteisö on lisäksi kokoontunut työhyvinvointia
koskevaan yhteiseen koulutushetkeen teemalla Hyväntahtoisuus työyhteisössä ja syksyllä
2017 on tarkoitus jatkaa yhteistä työskentelyä teemalla työmotivaatio.
Kirkkoherran silmiin piirtyy yleiskuva työyhteisön polttavista kysymyksistä, jotka voi tiivistää
seuraaviin havaintoihin ja kriittisiin kysymyksiin.
1. Tilaisuuksien ja tapahtumien suuri määrä kevätkaudella 2017 (Kuormitus? Miten laatu?)
2. Uusien tapahtumien ja työtapojen ideointi (Miten luopua vanhoista ja toimimattomista?)
3. Kipasta ja tilastoinnista syntynyt lisäkuormitus (Onko taloushallintoa koskevat rutiinit
hallinnassa?)
4. Hallinnon kehittämistoimien käynnistyminen (Vastuuryhmien rooli?)
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5. Työalojen ja työntekijöiden toimipisteiden hajallaan olo (Työalojen keskinäinen
vuoropuhelu ja työyhteisön sisäinen kommunikointi? Tarkoituksenmukainen
kokouskulttuuri? Mitä voisin tehdä vuoropuhelun lisäämiseksi?)
6. Kirkkoherranviraston ja taloushallinnon yhteydenpidon tiivistyminen
(Kirkkoherranviraston ja toiminnallisen työntekijöiden yhteydenpidon ja keskustelun
riittävyys?)
7. Hyvät koulutus- ja toimintaresurssit (Osaammeko arvostaa? Hidastaa
vapaaehtoistoiminnan kehittämistä?)
8. Hyvät mahdollisuudet oman työalan kehittämiseen (Saako tukea?)
9. Innostunut työilmapiiri (Onko kaikki mukana? Jakautuvatko työt tasan?)
10. Luottamushenkilöiden motivoitunut ja keskusteleva asenne (Synnyttää odotuksia?
Esityksien tarve? Pitkiä kokouksia? Mikä olennaista?)
11. Vireillä olevat kiinteistöhankkeet (Pysyykö katse seurakunnan perustehtävässä ja
toiminnassa?)
12. Digitoitujen kirkonkirjojen ja perhelehtien tarkastamista koskeva työ (Valmistuuko
sovitusti vuoden 2017 lopussa? Mistä lisäresurssi?)
Työntekijöille on lähetetty toukokuussa kysely, jossa pyydetään palautetta kevätkauden
2017 toiminnan, talouden ja työyhteisön hyvinvoinnin toteutumisen osalta. Kyselystä
nouseviin keskeisiin havaintoihin on syytä palata huolellisemmin elo-syyskuussa 2017.
Esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tämänhetkisen tilannekuvan
tiedoksi ja täydentää tarvittaessa havaintoja sekä päättää paneutua
asiaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin syksyllä 2017.
Päätös:

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

KN § 103 (EI JULKINEN)
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KN § 104
AVUSTUSANOMUKSIA JA KOLEHTIPYYNTÖJÄ

Seuraavat yhteisöt ovat hakeneet seurakunnalta taloudellista avustusta ja/tai toimittaneet
kolehtipyyntöhakemuksen:
Suomen Merimieskirkko ry
Partaharju-säätiö
Suomen teologinen instituutti (STI)
Hengen uudistus kirkossamme ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Turun Merimieskirkko
Ylivieskan seurakunta / kirkon uudelleen rakentaminen
Seurakunnalle osoitettujen avustusanomusten osalta erityistapauksen muodostaa
Ylivieskan seurakunnan anomus. Ylivieskan kirkko tuhoutui totaalisesti tuhopoltossa
pääsiäisenä 2016. Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 30.3.2016, että palaneen
kirkon tilalle rakennetaan uusi kirkko. Asiasta on seurakunnan anomuksen lisäksi
saapunut Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmen tukivetoomus.
Käsittely: Kirkkoherra lisäsi vielä yhden hakemuksen Radio Dei / Kristityt Yhdessä ry
listaan.
Esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee avustusanomukset ja kolehtipyynnöt tiedoksi
ja päättää lahjoittaa tulipalossa tuhoutuneen Ylivieskan kirkon
uudelleenrakentamiseen 1000 euroa. Avustus maksetaan
kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: taloustoimisto, Ylivieskan seurakunta.
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KN § 105
KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2017

Tarvasjoen kappelineuvosto on kokouksessaan 2/2017 käsitellyt Tarvasjoen kirkossa
noudatettavan kolehtisuunnitelman (pöytäkirjan LIITE 3) 9.7.- 31.12.2017 ajanjaksolle.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tarvasjoen kappelineuvoston
pöytäkirjan 2/2017 ja hyväksyy Tarvasjoen kirkossa noudatettavan
kolehtisuunnitelman ajalla 9.7.-31.12.2017.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

KN § 106
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

KN § 107
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kirkkoherra Risto Leppäsen viranhaltijapäätökset:
Nro 19/17 23.5.2017 Koululaisten kesäkerhojen ohjaajat 2017.
Nro 20/17 23.5.2017 Seurakunnan työntekijät ja turvallisuusvastaavat
rippikouluissa vuonna 2018.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.
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KN § 108
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Vastaavan diakoniatyöntekijän Outi Haijasen viranhaltijapäätökset:
Nro 1/17 28.4.2017
Nro 2/17 5.5.2017 Kesän leirit diakoniatyöntekijöiden osalta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 109
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Vastaavan lastenohjaajan Päivi Linnasaari-Liimataisen viranhaltijapäätös:
Nro 3/17 24.5.2017 Lastenohjaajien kertyneet ylityötunnit pe 26.5. vapaata
varten.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 110
MUUT ASIAT
KN § 110.1
TESTAMENTTIASIA
Seurakunnalle aikanaan tehty testamenttilahjoitukseen liittyvä perunkirjoitus
on pidetty ja se on kaikkien asianosaisten osalta hyväksytty.
Liedon seurakunnan diakoniatyölle on tulossa n. 200 000 € pankkitileillä
olevaa rahaa.
Esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi testamenttiasian tämän hetkisen
tilanteen ja toteaa, että asiaan palataan seuraavassa kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: Talouspäällikkö.
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KN § 111
ILMOITUSASIAT

Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätökset:
30.5.2017 § 210 Risto Leppäsen virkavapaus ajalle 1.10.2017-31.3.2018,
30.5.2017 § 211 Harri Ruskeepään viranhoitomääräys Liedon vs.
kirkkoherraksi ajalle 1.10.2017-31.3.2018,
30.5.2017 § 212 Daniel Räsäsen viranhoitomääräys Liedon seurakuntaan.
Kirkkoneuvoston seuraava kokous 16.8. klo 18.

KN § 112
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 113
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.27.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 7.22.6.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.5.-22.6.2017.

Lieto, 22.6.2017

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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