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Kirkkoneuvosto

15.2.2017

Paikka:

Seurakuntatalo, Pieni Sali

Kokousaika:

15.2.2017 klo 18.00 – 21.17

Jäsenet

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

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Tukia-Takala Outi
Ilonen Markku
Koski Sari
Hörkkö-Granö Johanna

kirkkovaltuuston pj.
.
vs. kappalainen
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri
tiedottaja pykälän 5 ajan

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Liedossa 16 / 2 2017 Liedossa 16 / 2 2017

Marjo Sinokki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pertti Tenhunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 17.2.6.3.2017 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 1
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Matti Mäkitalo toimitti alkuhartauden.

KN § 2
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 8.2.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 3
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Marjo Sinokki ja Kalle Virtanen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
Marjo Sinokki ja Pertti Tenhunen.

KN § 4
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi puheenjohtajan
otettua muihin asioihin pykälät: 15.1. Sopimus Kirkon palvelukeskuksen
(Kipa) kanssa; 15.2. Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenten
ehdokasasettelu ja 15.3. Aloite kirkkoneuvostolle.
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KN § 5
KIRKKOHERRAN AJANKOHTAISKATSAUS

Liedon seurakuntaa koskevan hallintouudistuksen yhteydessä sovittiin, että
johtavat viranhaltijat käyttävät tarpeen tulleen tilannekatsauksia
ajankohtaisasioista. Tilannekatsauksien tarkoituksena on kirkkoneuvoston
johdolla arvioida mennyttä, pohdiskella seurakunnan ja työalojen keskeisistä
ajankohtaisasioista sekä keskustella vireille tulevista hankkeista.
Ajankohtaiskatsauksessa aiheena tällä kertaa ainakin työntekijätilanne,
työyhteisön kuulumiset, tilastotiedot vuodelta 2016, Kirkon palvelukeskus
(Kipa), viranhaltijapäätökset, seurakunnan uudistuneet verkkosivut,
avioliittolain muutos 1.3.2017, reformaation merkkivuoden vietto ja paavi
Franciscuksen tapaaminen sekä muun Rooman vierailun anti
paikallisseurakunnan näkökulmasta.

Esitys:

Kirkkoneuvosto käy keskustelun ajankohtaiskatsauksen pohjalta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto kävi keskustelua edellä mainituista ajankohtaisista
asioista ja lisäksi keskusteltiin lähiseurakuntien seurakuntaliitoksia
koskevista tulevaisuuden näkymistä.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

KN § 6
ROVASTIKUNTAUUDISTUS

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt 22.2.2017 mennessä
seurakunnan lausuntoa Paimion rovastikuntajaon uudistusehdotuksesta.
Ehdotuksen mukaan 1.6.2017 lakkautettaisiin Loimaan ja Paimion
rovastikunnat ja näiden tilalle perustettaisiin yksi uusi rovastikunta. Liedon
seurakunta kuuluu Paimion rovastikuntaan.
Rovastikuntajaon uudistuksessa tuomiokapitulin tarkoituksena on:
1. luopua keinotekoisista rovastikuntajaoista, jotka pilkkovat luonnollisia
yhteistyöalueita,
2. luoda laajempia yhteistyöverkostoja,
3. kehittää lääninrovastin tehtävää tarkoituksenmukaisemmaksi.
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Rovastikunta on hiippakunnan sisällä toimiva hallinnollinen rakenne.
Rovastikunnan yhteistoiminnasta huolehtii lääninrovasti, ja hän toimii piispan
apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa. Käytännössä rovastikunnan
yhteistoiminnalla lienee ollut suurempi merkitys hiippakunnalle,
tuomiokapitulille ja piispalle kuin seurakunnalle tai seurakuntalaisille.
Seurakuntalaisuuden tai vapaaehtoistoiminnan identiteetti ei ole rakentunut
rovastikunnallisista lähtökohdista, eikä sellaista liene tarkoituksenmukaista
tavoitellakaan.
Paimion rovastikunnan yhteistoimintaa ei tällä hetkellä täysimääräisesti
hyödynnetä. Rovastikunnan merkitys Liedon seurakunnalle on rakentunut
vuosien aikana työntekijäryhmien ja keskeisten luottamushenkilöiden
tapaamisista ja erilaisesta yhteydenpidosta (papit ja kanttorit / johtavat
viranhaltijat ja luottamushenkilöt / nuorisotyö / rovastikuntaristeilyt,
kynttiläkirkot, jne.). Viime vuosina aktiivisinta yhteistyö on ollut lapsi- ja
nuorisotyön osalta.
Rovastikunnan yhteistoiminta rakentuu olennaisesti lääninrovastin varaan,
siksi se edellyttää lääninrovastilta aktiivista panosta työntekijäverkoston
kokoamisessa ja yhteistyötapaamisten sekä erilaisten yhteisten tapahtumien
organisoimisessa. Kirkkojärjestyksen 19. luvun 8 § antaa lääninrovastin
organisoimalle yhteistoiminnalle riittävät valtuudet, erityisesti jos kirjaukset
kommunikoidaan ja konkretisoidaan tuomiokapitulin ja seurakuntien kanssa
selkeiksi yhteisiksi tavoitteiksi. Vähemmälle painolle laajentuvassa
rovastikuntauudistuksessa, jossa papiston määrä kasvaisi merkittävästi, tulisi
asettaa lääninrovastille sisällytetyt rutiinit, kuten esimerkiksi papiston
lomajärjestyksen läpikäyminen.
Mikäli rovastikunnan roolia halutaan hiippakunnan hallinnossa entisestään
vahvistaa, olisi tulevaisuudessa kirkolliskokouksen mietittävä myös
lääninrovastin valtuuksia. Samalla olisi järkevää pohtia uudelleen
rovastikunnan rahoitusta koskevat ratkaisut. Rovastikunnan rakenteen
ylläpitäminen ei saisi kuitenkaan muodostua itsetarkoitukseksi, vaan sen
yhteistoiminnan määrää on arvioitava kriittisesti siitä, miten se tukee kutakin
rovastikunnan seurakuntaa sen tavoitteissa ja hengellisessä perustehtävässä.
Liedon sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyö toteutuu tällä vahvasti
Härkätien suuntaan (Lieto, Marttila, Koski Tl), mutta kokonaan oma
kysymyksensä on miten sote-yhteistyö tulee muodostumaan tulevaisuudessa.
Rovastikuntauudistuksen osalta kriittinen kysymys Liedon näkökulmasta on
myös se, onko rovastikuntayhteistyössä rakentuva suunta luonnollinen
yhteistyöalue Liedolle. Liedon kunta on hahmotellut luonnolliseksi
tulevaisuuden yhteistyösuunnaksi Kaarinan, Turun ja Raision suunnan.
Seurakunnan ja kunnan yhteistyöalueiden osalta intressit voivat
tulevaisuudessa vetää myös eri suuntiin. Tämä on hyvä tiedostaa, vaikka ei
olekaan kohtalonkysymys.
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Oman haasteen uudelle rovastikunnalle asettaa se, että se muodostaa
maantieteellisesti ison alueen, joka ei ole kaikilta osin luonteva yhteistoimintaalue. Matka esimerkiksi Perniöstä Metsämaalle on sata kilometriä. Etäisyys ja
alueiden erilaisuus tulee asettamaan rovastikunnan yhteistoiminnalle omat
erityishaasteensa.
Uudistuksen osalta on varmistettava, että pienten seurakuntien
toimintamahdollisuudet paranevat. Rovastikunnallinen yhteistyö on
mahdollistanut pienten seurakuntien yksittäisten työntekijöiden työn tukemisen
ja huolena on, että laajeneva rovastikunta-alue vaarantaa mahdollisuuden
tähän tukeen.
Vaikka muodostettavan rovastikunnan seurakunnat ovat osittain profiililtaan
omaleimaisia, on useilla Loimaan ja Paimion seurakunnilla myös yhteisiä
nimittäjiä. Seurakunnan ja kunnan sekä muiden alueen toimijoiden yhteistyö
on vahvaa ja seurakunnilla on kaupunkiseurakuntia vahvempi ote paikalliseen
identiteettiin. Useimmat perustettavan rovastikunnan seurakunnista käyvät
läpi samanlaista murrosta, joka on erityisesti isompien kaupunkien
tuntumassa ovella, muttei vielä sylissä. Tästä muodostuu rovastikunnan
yhteisen identiteetin tärkeä lähtökohta ja mahdollisuus valmistautua edessä
oleviin muutoksiin.
Onnistuessaan rovastikunnallinen yhteistoiminta voisi toimia erilaisten
projektien organisoimisessa ja alustana hyville kehittämishankkeille.
Perustettava rovastikunta on sopivan kokoinen erilaisille syventymispäiville.
Hyvin toimiessaan rovastikunta voisi tukea työntekijöiden työmotivaatiota,
toimia työntekijäkierron välineenä ja alustana työntekijäresurssien
tehokkaammalle käytölle. Lisäksi rovastikuntayhteistyö (tai osa siitä) voisi
luoda isompia talous- ja kiinteistöyksiköitä. Rovastikunnan alueella on
merkittävä määrä arvokkaita kiinteistöjä, joiden ylläpito edellyttää
erityisosaamista, jota pienissä seurakunnissa ei usein ole. Hyvässä
vuorovaikutuksessa voi syntyä myös erilaisia alustoja sopimuspohjaiselle
yhteistyölle.
Toimiva rovastikunnallinen verkosto voisi muodostaa myös hiippakunnalle
tärkeän yhteyden kuntien/seurakuntien kulloinkin polttaviin kysymyksiin,
osaamiseen ja uusiin avauksiin sekä toisaalta se toimisi linkkinä paikallistason
verkostoihin.
On huomattava, että sote-uudistus tulee muuttamaan kuntien roolia ja tällä on
heijastusvaikutuksensa myös seurakuntiin. Mikäli uudistus onnistuu, paine
kuntaliitoksille (ja seurakuntaliitoksille) todennäköisesti heikkenee ja uuteen
roolin nousee erilainen kuntien yhteistoiminta.
Uuden rovastikunnan nimi on symbolisesti ja yhteisen identiteetin kannalta
tärkeä kysymys, muttei kuitenkaan perimmäinen kysymys. Historiallisesti on
mahdollista lähteä liikkeelle vanhimman seurakunnan (Paimio) tai miksei jopa
Liedosta löytyvän vanhimman kristillisen hautausmaan (Ristinpelto) nimestä.
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Mahdollisia muita nimiä voisivat olla myös Auranlaakson, Auranmaan,
Turunmaan tai Härkätien rovastikunta.
Liedon seurakunta katsoo, että uudistuva laaja rovastikunnan yhteistoiminta
on mahdollinen, mutta sen toimivuus edellyttävää yhteistä sitoutumista ja
pitkäjänteistä työtä, toimivaa muutosjohtamista, selkeästi asetettuja yhteisiä
tavoitteita ja toimintatapojen juurruttamista sekä vahvaa tuomiokapitulin tukea
yhteistyön käynnistämisessä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto antaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
rovastikuntauudistuksesta oheisen lausunnon.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti lisättyään esitykseen
kappaleen: ” Uudistuksen osalta on varmistettava, että pienten
seurakuntien toimintamahdollisuudet paranevat. Rovastikunnallinen
yhteistyö on mahdollistanut pienten seurakuntien yksittäisten
työntekijöiden työn tukemisen ja huolena on, että laajeneva
rovastikunta-alue vaarantaa mahdollisuuden tähän tukeen.”

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.

KN § 7
SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN ALOITE YHTEISESTÄ TALOUSPÄÄLLIKÖSTÄ JA
TALOUSTOIMISTOSTA

LIITE
Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 8.12.2016 pitämässään
kokouksessa tehdä aloitteen Auran, Liedon, Paimion ja Sauvo-Karunan
seurakuntien yhteisestä talouspäälliköstä ja taloustoimistosta. Aloitteen sisältö
ja perustelut ovat nähtävissä oheisesta liitteestä (esityslistan LIITE 1).
Ensinnäkin on syytä todeta, että taloushallinnollinen yhteistoiminta- alue
seurakuntien kanssa on varteenotettava keskustelunavaus tilanteessa, jossa
seurakunnat etsivät taloushallintoon kustannustehokkuutta.
Toiseksi on todettava, että aloitteen yksityiskohdat ja johtovastuut edellyttävät
huolellista keskustelua siitä, mitä yhteisellä talouspäälliköllä saavutettaisiin ja
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miten se parantaisi eri tilanteessa toimivien seurakuntien toimintaedellytyksiä
ja lisäisi aloitteessa esitettyjä säästöjä. Keskustelut edellyttäisivät, että eri
seurakuntien taloushallintoa koskevista odotuksista ja tavoitteista muodostuisi
realistinen tilannekuva.
Kolmanneksi on kiinnitettävä huomiota aloitteessa esitettyyn aikatauluun, joka
on Liedon osalta liian tiukka ottaen huomioon, että Liedossa on juuri aloittanut
uusi talouspäällikkö, olemme vuoden 2017 alusta siirtyneet Kipaan ja
seurakunnassa on vireillä monia isoja kuormittavia kiinteistöhankkeita.
Neljänneksi on syytä huomata, että parhaillaan on vireillä Paimion ja Loimaan
rovastikuntia koskeva uudistushanke. Rovastikuntauudistuksen keskeisenä
tarkoituksena on lisätä alueen seurakuntien yhteistoimintaa ja yksi luonteva
yhteistoiminnan osa-alue koskee nimenomaan seurakuntien taloushallintoa.
Vireillä oleva rovastikuntauudistus ja Liedon taloustoimistoa koskeva
tämänhetkinen tilanne huomioiden on tarkoituksenmukaista, että useamman
seurakunnan yhteistyöhanke käynnistyy joko lääninrovastin tai tuomiokapitulin
johdolla. Samalla pitää kokonaisuudessaan laajemmin analysoida uudistuvan
rovastikunnan erilaiset yhteistyömahdollisuudet. Tässä tarkastelussa on hyvä
palata nyt Auralle, Liedolle ja Paimiolle esitettyyn taloushallintoa koskevaan
aloitteeseen. Sekä Paimion että Loimaan rovastikunnan alueella sijaitsee
mittava arvokkaiden kiinteistöjen kokonaisuus. Siksi taloushallintoa
koskevassa keskustelussa on pohdittava esimerkiksi tarve yhteiselle
kiinteistöistä vastaavalle työntekijälle.
Esitys:

Aloite on hyvä keskustelunavaus etsittäessä alueellisia taloushallintoa
koskevia erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Liedon seurakunta kuitenkin
katsoo, että taloushallinnon erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin on järkevää
palata siinä vaiheessa, kun vireillä oleva Paimion ja Loimaan
rovastikuntauudistus toteutuu. Lääninrovastin ja tuomiokapitulin johdolla tulee
etsiä koko rovastikunnan alueella mahdollisuuksia lisätä seurakuntien välistä
yhteistoimintaa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra ja talouspäällikkö.
Tiedoksi:

Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkovaltuusto ja
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.
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KN § 8
SEURAKUNNAN VASTUURYHMIEN NIMEÄMINEN

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 10.1.2017 vahvistanut Liedon
seurakunnan uudistetun kirkkoneuvoston ohjesäännön, jonka mukaan
seurakunnassa on vastuuryhmiä. Hallinnon kehittämistä koskevan
uudistustyön yhteydessä päätettiin, että seurakuntaan perustetaan
jumalanpalveluselämän, palvelun, kasvatuksen ja taloushallinnon
vastuuryhmät. Vastuuryhmien tehtävät ja kokoonpanot on vahvistettu oheisen
liitteen mukaan (esityslistan LIITE 2).
Vastuuryhmien nimeäminen jätettiin kirkkoneuvoston tehtäväksi.
Vastuuryhmien nimeämisen osalta on käyty taustakeskusteluja
luottamushenkilöistä koostuvien ryhmien edustajien, työntekijöiden ja
seurakuntaisten kanssa. Vastuuryhmien jäsenehdotuksia on tehty runsaasti.
Jäsenten nimittämisen yhteydessä on tärkeää pohtia, mikä on ryhmien
tehtävä ja luonne sekä ryhmän kokoonpanon tarkoituksenmukaisuus.
Kirkkolain mukaan (KL 23:8) kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta vaalein
valittuja toimielimiä. Näin ollen kiintiöperiaatetta tulee noudattaa myös
nimettävien vastuuryhmien osalta.
Kun seurakuntaan perustetaan neljä uutta vastuuryhmää, on luontevaa
samalla lakkauttaa kirkkoneuvoston eri tehtäviä varten perustamat
suunnittelu- ja työryhmät sekä tiimit. Näin vastuuryhmät saavat
mahdollisuuden pohtia, millaisia toiminnallisia työryhmiä ja tiimejä se
tehtäväalueen toiminnan aktivoimisessa tarvitsee.
Esitys:
1. Kirkkoneuvosto keskustelee vastuuryhmien tehtävästä, luonteesta ja
kokoonpanon tarkoituksenmukaisuudesta
2. Kirkkoneuvosto nimittää vastuuryhmän jäsenet kaudelle 2017-2018. Esitys
vastuuryhmien jäsenistä tuodaan kirkkoneuvostoon kokoukseen.
3. Kirkkoneuvosto kutsuu 30.3. klo 17.00 vastuuryhmän jäsenet sekä
kappelin tiimit yhteiseen lähetekeskusteluun, jossa käynnistetään
vastuuryhmien työskentely.
4. Vastuuryhmien nimeämisen myötä kirkkoneuvosto lakkauttaa kaikki eri
tehtäviä varten perustamansa suunnittelu- ja työryhmät sekä tiimit.

Käsittely: Kirkkoneuvosto keskusteli vastuuryhmien tehtävistä, luonteesta ja
kokoonpanon tarkoituksenmukaisuudesta. Kirkkoherra teki ehdotuksen
vastuuryhmien jäsenistä.
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Kirkkoneuvosto:
1. keskusteli vastuuryhmien tehtävästä, luonteesta ja kokoonpanon
tarkoituksenmukaisuudesta,
2. nimitti vastuuryhmien jäsenet kaudelle 2017-2018 seuraavasti:
Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä: Kaisa Takkula, Harri
Ruskeepää, Elina Tupala, Outi Tukia-Takala, Minna Mäkinen, Noora
Heino, Risto Punkkinen ja Matti Mäkitalo; Palvelun vastuuryhmä: Outi
Haijanen, Pauliina Uhinki-Suominen, Pertti Tenhunen, Esa
Mustamäki, Timo Paavilainen, Sinikka Ala-Uotila ja Soili Leppänen;
Kasvatuksen vastuuryhmä: Kaisa Lahdenkauppi, Päivi LinnasaariLiimatainen, Rauno Räty, Vilma Koskinen, Outi Kvarnberg, Juhan
Heinonen, Jari Lehtonen ja Taloushallinnon vastuuryhmä: Markku
Ilonen, Hanna-Maija Mäki-Laurila, Seppo Mikkonen, Martti Heikkilä,
Pentti Nieminen, Leena Karvala, Marjo Sinokki sekä varsinaisten
jäsenten lisäksi pysyvä asiantuntijajäsen Ilkka Jokioinen,
3. kutsui 30.3. klo 17.00 vastuuryhmän jäsenet sekä kappelin tiimit
yhteiseen lähetekeskusteluun, jossa käynnistetään vastuuryhmien
työskentely,
4. vastuuryhmien nimeämisen myötä lakkautti kaikki eri tehtäviä varten
perustamansa suunnittelu- ja työryhmät sekä tiimit.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: valitut ja taloustoimisto.

KN § 9
NUORTENTALON JA UUDEN SEURAKUNTATALON SISÄILMA- JA
RAKENNETUTKIMUKSET

LIITE
Sirate Oy on tehnyt seurakunnan nuortentaloa ja uutta seurakuntataloa
koskevat sisäilma- ja rakennetutkimukset. Tutkimukset on tehty ja
tutkimusraporttien on määrä valmistua 15.2.2017 mennessä.
Hallintosihteeri Sari Koski toimittaa raportit kirkkoneuvostolle niiden saavuttua
ja talouspäällikkö Markku Ilonen valmistautuu tiivistämään raporttien
keskeisen sisällön 15.2. kokoontuvalle kirkkoneuvostolle.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee raportit tiedoksi ja käy keskustelun tarvittavista
toimenpiteistä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi Sirate Oy:n toimittaman alustavan raportin
tiedoksi. Kirkkoneuvosto antoi taloushallinnon vastuuryhmän tehtäväksi
selvittää Nuorten taloon tehtyä peruskorjausta ja sen vastuukysymyksiä,
kun lopullinen tutkimusraportti on saapunut.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: Talouspäällikkö.

KN § 10
KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2017
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tarvasjoen kappelineuvoston pöytäkirjan
1/2017.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

KN § 11
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 62/16 8.12.2016 – Nro 4/17 8.2.2017
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KN § 12
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 1/17 2.1.2017 – Nro 6/16 2.1.2017

KN § 13
VASTAAVAN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 21/16 15.11.2016 – Nro 1/17 4.1.2017

KN § 14
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 11/16 19.12.2016 – Nro 1/17 3.2.2017

KN § 15
MUUT ASIAT
15.1.

Sopimus Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa
LIITE
Liedon seurakunta on siirtynyt vuoden 2017 alusta Kirkon palvelukeskuksen
asiakkaaksi, mutta sopimusta tästä ei ole allekirjoitettu.
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Kirkon palvelukeskus on laatinut palvelusopimuksen, jossa sovitaan
palveluiden sisällöstä ja tarkoituksesta. Kirkon palvelukeskus edellyttää, että
sopimus hyväksytään kirkkoneuvostossa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Liedon seurakunta hyväksyy Kirkon
palvelukeskuksen sopimuksen ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan
sen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Talouspäällikkö.
Tiedoksi:

Kirkon palvelukeskus.

15.2.

Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdokasasettelu
Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta
toimitetaan 20.5.2017 Turussa pidettävässä vuosikokouksessa.
Lähetysseuran jäsenillä on mahdollisuus asettaa ennakkoon ehdokkaita.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Liedon seurakunta ei aseta ehdokasta Suomen
Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

15.3.

Aloite kirkkoneuvostolle
Kirkkovaltuutettu Paula Peltola on tehnyt kirkkoneuvostolle 15.1.2017 päivätyn
seuraavan aloitteen: ”Aloite Kirkkoneuvostolle
Olen saanut yhteydenottoja Liedon kirkon kohdalla, kirkkotiellä olevan
suojatien turvallisuuden parantamiseksi. Suojatiellä joutui vanhus auton
tönäisemäksi tullessaan kirkkokonsertista. Vaikka alueella on nopeusrajoitus
40 kilometriä/h näyttää siltä että se ei riitä. Voisiko suojatielle saada lisää
huomiota vaikka vilkkuvalo esimerkiksi?
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Toinen asia josta olen saanut myös yhteydenottoja on penkistä jota toivotaan
kellotapulin kohdalle aidan viereen, jossa huonojalkaiset voisivat istahtaa
odottaessaan esim, kuljetusta.
Paula Peltola
kirkkovaltuutettu”
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja saattaa suojatietä
koskevan huolen ELY-keskuksen tietoon. Kirkkoneuvosto antaa
talouspäällikön tehtäväksi hankkia penkin kellotapulin kohdalle.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Paula Peltola.

KN § 16
ILMOITUSASIAT
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä:
N:o 372 Outi Niiniahon virkavapausanomus, myönnetty ajalle 1.2.-31.8.2017.
N:o 373 Viranhoitomääräys Outi Tukia-Takalalle ajalle 1.2.-31.8.2017.
N:o 376 Viranhoitomääräys Tuija Leesteelle Liedon seurakunnan
määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan, ajalle 1.6.-31.8.2017.
N:o 14 Liedon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöä koskevan
päätöksen vahvistaminen (vahvistettu ohjesääntö esityslistan liitteenä).
N:o 27 Pappisvihkimys 15.1.2017: viranhoitomääräykset , Daniel Räsänen
seurakuntapastoriksi ajalle 16.1.-31.8.2017.
Liedon Pyhän Pietarin kirkon peruskorjauksen aloitus:
Kirkon remontti siirtyy aloitettavaksi 7.1.2019.
Talouspäällikön lyhyt tilannekatsaus:
Talouspäällikkö Markku Ilonen kertoi lyhyesti talous- ja kiinteistöpuolen
ajankohtaisista asioista muun muassa tulevan kesän suhteen sekä alustavia
tietoja tilinpäätökseen liittyen.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 17
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 18
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.17.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 17.2.6.3.2017. kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 8.2.-6.3.2017.

Lieto, 6.3.2017

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja

