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Paikka:

Halssin leirikeskus, Halssintie 25, Karuna

Kokousaika:

18.5.2017 klo 18.00 – 20.36

Jäsenet

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

Varajäsenet

Heinonen Juhan (Petri Kyllösen varajäsen)
Punkkinen Risto (Matti Mäkitalon varajäsen)
Koskinen Vilma (Soili Leppäsen varajäsen)
Mustamäki Esa (Pertti Tenhusen varajäsen)

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

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

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 22 / 5 2017

Liedossa 22 / 5 2017

Pentti Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

Marjo Sinokki
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 23.5.7.6.2017 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KN § 82
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Eliisa Lehti toimitti alkuhartauden.

KN § 83
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 11.5.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 84
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Pentti Nieminen ja Marjo Sinokki.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
Pentti Nieminen ja Marjo Sinokki.

KN § 85
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi puheenjohtajan
otettua ilmoitusasioihin ”teatterin kenraaliharjoitus” ja ”seppeleiden
laskijat”.
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KN § 86
HAUTAPAIKAN HOITO
Kirkkoherraa on lähestytty pyynnöllä, että voisiko seurakunta tai kunta huolehtia
kunnallislautakunnan puheenjohtajan Johan Engblomin (k. 1915) haudan hoitamisesta.
Pyynnön taustalla on huoli siitä, ettei lähiomaisten ole mahdollista huolehtia Engblomin
haudasta.
Yksityisen haudan hoito on pääasiallisesti haudan haltijan vastuulla.
Haudanhoitoa koskeva pyyntö on silti ymmärrettävä, kun ajattelee lähiomaisten tilannetta
ja Engblomin tekemää monipuolista työtä lietolaisten hyväksi kiertokoulunopettajana ja
kunnallislautakunnassa.
Päätettäessä Engblomin haudan hoidosta on kirkkoneuvoston tasapuolisuuden vuoksi
samalla harkittava sitä, missä laajuudessa ja millä tavalla seurakunnan on mahdollista
vaalia edesmenneiden lietolaisten merkkihenkilöiden muistoa. Mikäli seurakunta päättää
huolehtia Engblomin haudasta, olisi samalla velvollisuus huolehtia vastaavassa tilanteessa
olevien lietolaisten merkkihenkilöiden hautapaikasta.
Kokouspöydälle toimitetaan tiedot niistä kahdeksasta haudasta, joiden hoito on aikanaan
otettu seurakunnan vastuulle. Näistäkin osan kulut maksetaan testamenttivaroista.
Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee niistä periaatteista, joilla seurakunta huolehtii
hautapaikoista ja päättää tämän jälkeen, voiko seurakunta ottaa Engblomin
hautapaikan hoidettavaksi.

Käsittely: Kirkkoneuvosto keskusteli periaatteista. Keskustelun aikana kirkkoherra teki
muutetun päätösehdotuksen: Kirkkoneuvosto merkitsee pyynnön tiedoksi
ja toteaa, että seurakunnalla ei ole mahdollisuutta ottaa Engblomin
hautaa hoitaakseen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti kirkkoherran muutetun
päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: pyynnön lähettäjä.
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KN § 87
LIEDON SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA
Seurakunnan perustehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia
kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.
Valmiussuunnitelma pyrkimyksenä on varmistaa organisaation toiminta ja sen
perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu sisältää organisaation
toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhdessä alueen viranomaisten
kanssa.
Liedon seurakunnan voimassaoleva poikkeusolojen valmiussuunnitelma on vuodelta 1997.
Valmiussuunnitelma on syytä laatia uudelleen.
Rovasti Esko Laine tuntee hyvin Liedon seurakunnan toimintaolosuhteet ja on osallistunut
kuluneen vuoden aikana toisen seurakunnan valmiussuunnitelmia koskevaan
työskentelyyn. Laine on pyynnöstä ilmaisut olevansa käytettävissä laadittaessa Liedon
seurakunnan valmiussuunnitelmaa. Laine on luvannut luonnostella valmiussuunnitelmaa
koskevan pohjatekstin. Lisäksi on tarkoituksenmukaista, että sekä seurakunnan
talouspäällikkö että hallintosihteeri ovat varhaisessa vaiheessa osa valmisteluprosessia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää rovasti Esko Lainetta laatimaan
pohjaluonnoksen Liedon seurakunnan valmiussuunnitelmasta ja nimeää
talouspäällikkö Markku Ilosen, hallintosihteeri Sari Kosken sekä Pertti
Tenhusen ja Marjo Sinokin kommentoimaan pohjaluonnoksen tekstiä.
Talouspäällikkö tuo valmiussuunnitelman kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi syyskauden 2017 aikana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Esko Laine, Marjo Sinokki, Pertti Tenhunen, Markku Ilonen ja Sari Koski.

KN § 88
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN (KV)
Liedon seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö on vanhentunut. Nuorisotyön
papin ja vastaavan nuorisotyöntekijän johdolla on käyty läpi nuorisotyönohjaajan
johtosääntö ja saatettu se vastaamaan seurakunnan nykytilannetta muun muassa
vastaavan nuorisotyöntekijän osalta, syksyllä (1.9.2017) voimaan astuvien uusien
kelpoisuusehtojen osalta (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 7/2017) sekä seurakuntaan
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perustettujen vastuuryhmien osalta. Muutokset eivät vaikuta viran tehtävänkuviin tai
palvelussuhteen ehtoihin. Ehdotus johtosäännöksi esityslistan liitteenä (LIITE 1).
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Liedon seurakunnan
nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön päivittämistä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

KN § 89
KIRKON REMONTTIA KOSKEVIEN SUUNNITELMIEN ETENEMINEN
Kirkkoneuvostossa on sovittu, että kirkon remontti alkaisi vuoden 2019 alusta.
Suunnitelmien osalta on syytä kirjata kirkkoneuvoston muistiin seuraavat näkemykset ja
tehdyt toimenpiteet.
1. Kirkon remonttia koskeva työryhmä tutustui alueen kirkkoihin ja tapasi muun
muassa yliarkkitehti Antti Pihkalan. Tapaamisissa syntyi kontakteja remonttia
tehneisiin seurakuntiin ja samalla hahmottui selväksi, ettei Liedon kirkon remontilla
ole kiire. Huolellista suunnittelua pidettiin tärkeänä. Kirkon remonttia koskevan
työryhmän toiminta päättyi vastuuryhmien perustamiseen. Jatkossa
jumalanpalveluselämän vastuuryhmälle on annettu tehtäväksi ideoida ja ruokkia
näkemyksillään suunnittelua. Hankesuunnittelija olisi tarpeen kutsua
jumalanpalvelusryhmän vieraaksi.
2. Kirkkoneuvosto valitsi 9.6.2016 insinööritoimisto Jouko Sjöbergin tekemään
hankesuunnitelmaa kirkon remonttiin liittyen. Hankesuunnitelman aloituskokous
pidettiin seurakunnan kirkkoherran, talouspäällikön, hankesuunnittelija Jouko
Sjöbergin ja museoviraston intendentti Anu Laurilan sekä yliarkkitehti Antti Pihkalan
kanssa 15.3.2017. Kokouksessa käytiin taustakeskustelua remontin
mahdollisuuksista ja sovittiin, että ennen johtopäätöksiä hankesuunnitelmaan tulee
sisällyttää lyhyt rakennushistoriallista taustaselvitys, jotta tiedämme mikä on
remontin osalta mahdollista ja mikä ei. Hankesuunnitelman ensimmäiset luonnokset
on luvattu kirkkoneuvostolle syksyllä 2017.
3. Seurakuntalaisille on järjestetty jumalanpalveluselämän kouluttajan Juhani Holman
johdolla ilta, jossa hahmoteltiin periaatteita, joita on hyvä ottaa kirkon remontissa
huomioon. Jouko Sjöberg osallistui tilaisuuteen. Tilaisuudessa ja sen jälkeen on
kirkkoherranvirastoon toimitettu hahmotelmia ja ideoita kirkon remonttiin liittyen.
Aineiston kokoaminen on vielä kesken.
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4. Seurakunnan papiston ja kanttorien kokouksissa on keskusteltu remontin
mahdollisuuksista. Muun muassa urkujen mahdollisesta siirtämisestä on tehty
selvityksiä sekä lisäksi seurakunnan edustaja on tutustunut Tukholman kirkkojen
jumalanpalveluselämään Santa Clara ja Katarinan kirkossa sekä Hillsong
Stockholm City – seurakunnassa.
5. Kirkkoherra on käynyt kirkkohallituksen teologien ja arkkitehtien kanssa
keskusteluja kirkon remontin mahdollisuuksista. Liedon kirkossa vierailleet
asiantuntijat ovat painottaneet, miten tärkeää on miettiä kirkon soveltuvuutta
monipuoliseen jumalanpalveluselämään. Nykyinen alttarirakennelma on puhuttanut
eniten ja sitä on pidetty vaikeasti hahmottuvana ja epäkäytännöllisenä. Myös
esteellisyys on puhuttanut. Keskusteluissa on todettu, että nyt olisi viisasta
remontoida kirkko niin, että se palvelee tarkoituksenmukaisesti tulevien sukupolvien
jumalanpalveluselämää. Tämä tarkoittaisi koko 1970-luvulta peräisin olevan
sisätilan kalusteiden ja rakenteiden uudistamista.
6. Kirkkotilaan on viety tilaisuuksia, joita on aiemmin tavattu pitää seurakuntatalolla.
Palaute näistä tilaisuuksista on ollut rohkaisevaa. Kokeilevaa toimintaa olisi hyvä
jatkaa, jotta remontin tarpeet tulevat esille.
7. Digiteknologian soveltamismahdollisuuksia on pohdittu Turun yliopiston kanssa.
Kirkon remontin yhteydessä on hyvä miettiä, miten digiteknologian käyttöä on
mahdollista lisätä.
Konkreettisten ratkaisujen aika on vasta myöhemmin. Remontin onnistumisen osalta on
silti tärkeää, että seurakunnan hallinnossa muodostuu avoin asenne ja yhteinen halu
rakentaa kirkkoa tuleville sukupolville. Tässä yhteistyö hankesuunnittelijan kanssa on
tärkeää.
Liedossa on hyvä panna myös merkille, että 2-5.5.2017 kokoontunut kirkolliskokous antoi
kirkkohallituksen tehtäväksi laatia suunnitelman kirkkotilojen kehittämisestä yhteisön
keskuksiksi.
Kirkkohallituksen suunnitelma tarkoittanee erityisesti sen selvittämistä, miten seurakunnan
erilaista toimintaa voisi hyvillä sisätilaratkaisuilla entistä enemmän keskittää kirkkotilaan.
Kirkkoherra on käynyt kirkkohallituksen edustajan kanssa alustavia keskusteluja siitä,
voisiko Liedon kirkon remontti toimia jonkinlaisena ”laboratoriona” kirkkohallituksen
hankkeessa.
Tässä yhteydessä on syytä panna merkille, että Liedon kirkko on kooltaan pieni
harmaakivikirkko, eikä sen osalta ole mahdollista ajatella, että kirkon remonttia koskevilla
ratkaisuilla voitaisiin korvata nyt suunnitteilla oleva toimitalohanke.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi oheiset näkemykset ja toimenpiteet sekä
antaa kirkkoherralle tarvittaessa valtuudet edistää yhteistä suunnittelua
seurakunnan ja kirkkohallituksen kanssa. Lisäksi Jouko Sjöberg kutsutaan
kirkkoneuvostoon kertomaan hankesuunnitelman etenemistä 5.6.2017.
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Käsittely: Kirkkoneuvosto keskusteli kirkon remontista. Kirkkoherra teki keskustelun
aikana muutetun päätösehdotuksen: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi
oheiset näkemykset ja toimenpiteet sekä antaa kirkkoherralle
tarvittaessa valtuudet edistää yhteistä suunnittelua seurakunnan ja
kirkkohallituksen kanssa. Lisäksi Jouko Sjöberg kutsutaan
kirkkoneuvostoon kertomaan hankesuunnitelman etenemisestä 5.6.2017.
Paikalle kutsutaan myös jumalanpalveluselämän vastuuryhmä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti kirkkoherran muutetun
päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

KN § 90
TALOUSPÄÄLLIKÖN AJANKOHTAISASIOITA KOSKEVA TILANNEKATSAUS
Talouspäällikkö antaa tilannekatsauksen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön tilannekatsauksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: Talouspäällikkö.

KN § 91
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherra Risto Leppäsen viranhaltijapäätökset:
Nro 16/17 4.5.2017 Avustus Kyläyhdistys Emma ja Anselmi ry:lle
Nro 17/17 9.5.2017 - Nro 18/17 9.5.2017
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 92
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
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KN § 93
ILMOITUSASIAT
Arkistonhoitajan terveiset
Teatterin kenraaliharjoitus
Seppeleiden laskijat

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 94
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 95
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.36.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 23.5.7.6.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.5.-7.6.2017.

Lieto, 7.6.2017

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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