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Paikka:

Seurakuntatalo, Pieni sali

Kokousaika:

16.8.2017 klo 18.00 – 20.16

Jäsenet

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

Varajäsenet

Heinonen Juhan (Petri Kyllösen varajäsen)

_____________________________________________________________________________

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

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
vs. kappalainen
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri
vs. kirkkoherra 1.9.2017 –
31.3.2018

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa

Liedossa

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

/

2017

Kalle Virtanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

2017

Kaisa Johto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 18.8.4.9.2017 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

/

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 114
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Leena Karvala toimitti alkuhartauden.
KN § 115
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 9.8.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 116
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Kalle Virtanen ja Kaisa Johto.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Kalle
Virtanen ja Kaisa Johto.

KN § 117
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muihin asioihin
otettiin kirkkoherra Risto Leppäseltä § 126.1. ”Arkkipiispan vaali (KV)”,
§ 126.2 ”Lastenohjaajan työvapaa-anomus” ja § 126.3. ”Lastenohjaajan
työsuhde”. Ilmoitusasioihin otettiin: ”Kirkkovaltuuston seuraava kokous
13.9. klo 17” ja ”Halssin tilaisuus 7.9. klo 17”. Matti Mäkitalo todettiin
esteelliseksi § 126.2. käsittelyn ja päätöksen teon aikana.
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KN § 118
TOIMITILAHANKE
KN 5.6.2017

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.
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3. Talouspäällikölle annetaan valtuudet valita suunnitteluvaiheen
rakennuttamistoimenpiteiden toteuttaja.
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 16.8.2017
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy työtehtäviin toimitilahankkeen
esiselvitysvaiheen toteuttajana kuuluu jo edelliseen kirkkoneuvoston
kokoukseen tehtyjen tehtävien lisäksi muun muassa tavoitehinta-arvioiden
laadinta saatujen luonnosten perusteella, tarjousvertailulaskelmien laadinta,
materiaalin esittely kirkkoneuvostolle sekä hankesuunnitteluvaiheen
arkkitehtisuunnittelun konsulttisopimuksen laadinta. Suunnitteluvaiheen
rakennuttamistoimenpiteiden toteuttaja on tarkoituksenmukaista valita samalla
kertaa, kun saatujen alustavien uuden toimitilan luonnosten joukosta valitaan
hankesuunnittelun arkkitehtisuunnittelun toteuttaja.
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy on kesän aikana laskenut tavoitehinta-arviot
arkkitehtisuunnittelun tarjouskilpailun luonnoksille. Kolmelta
arkkitehtitoimistolta saatiin tarjoukset arkkitehtisuunnittelusta sekä alustavat
luonnokset uudesta toimitilasta. Tarjouksen antoivat Arkkitehtitoimisto JMH
Oy, Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy ja Arkkitehtuuritoimisto Alex Oy.
Toimitilan koko alustavissa luonnoksissa vaihteli 841-1059 brm2:n välillä.
Laskettujen tavoitehinta-arvioiden mukaisesti luonnosten mukaisten
rakennusten neliökohtaiset rakennuskustannukset tulevat olemaan noin 3193
– 3444 €/brm2 (alv 0 %). Hintaan ei sisälly mahdollisia Vanhan
seurakuntatalon purkukustannuksia.
Jottei investoinnin kokonaiskustannus kohoa liian suureksi tulee
suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota uudisrakennuksen tilatarpeisiin
sekä rakennuksen muodon tarkoituksenmukaisuuteen ja riittävään
yksinkertaisuuteen. Suunniteltavan rakennuksen neliömäärää on karsittava.
Kokonaiskustannuksen kannalta neliömäärän karsimisella on merkittäviä
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vaikutuksia. Neliöhinta tarkentuu suunnitelmien edetessä, mutta merkittävästi
siihen ei pystytä vaikuttamaan.
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.
Yksityiskohtaiset tavoitehintalaskelmat ja muu mahdollinen informaatio kunkin
luonnoksen mukaisista rakennuskustannuksista tullaan toimittamaan
kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse viimeistään 14.8.2017 klo 10
mennessä. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n edustajat tulevat esittämään
tavoitehintalaskelmat ja muun informaation neuvoston jäsenille 16.8.2017
ennen kirkkoneuvoston kokousta.
Esitys:

1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen tavoitehintalaskelmat ja muun
esitetyn informaation.
2. Saadun informaation ja keskustelun pohjalta kirkkoneuvosto valitsee
hankesuunnittelun arkkitehtisuunnittelun toteuttajan ja määrittelee investoinnin
kokonaiskustannusten tason.
3. Kirkkoneuvosto valitsee A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n
suunnitteluvaiheen rakennuttamistoimenpiteiden toteuttajaksi.

Päätös:

1. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen tavoitehintalaskelmat ja muun
esitetyn informaation.
2. Saadun informaation ja keskustelun pohjalta kirkkoneuvosto valitsi
hankesuunnittelun arkkitehtisuunnittelun toteuttajaksi Arkkitehtitoimisto
JMH OY:n ja arvioi toimitilatarpeen minimikooksi 500 m2.
3. Kirkkoneuvosto valitsi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n
suunnitteluvaiheen rakennuttamistoimenpiteiden toteuttajaksi.
4. Kirkkoneuvosto nimesi Markku Ilosen (pj.), Outi Tukia-Takalan,
Johanna Hörkkö-Granön ja Pentti Niemisen toimitilasuunnitelman
hankesuunnitteluryhmäksi.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Talouspäällikkö.
Tiedoksi: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy.
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KN § 119
SAUVO-KARUNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITYS

Sauvo-Karunan kirkkovaltuusto teki KL 13:1 tarkoittaman, 1.1.2019 voimaan
tulevaa seurakuntajaon muutosta koskevan aloitteen siten, että ensi sijassa
esitetään Paimion ja Liedon seurakunnille näiden kanssa muodostettavaa
seurakuntayhtymää, ja, jos siihen ei saada myönteisiä vastauksia kyseisiltä
seurakunnilta elokuun 2017 loppuun mennessä, esitetään Paimion
seurakunnalle neuvotteluja seurakuntaliitoksesta.
Sauvo-Karunan kirkkovaltuuston aloitteen osalta on hyvä todeta, että
yhtymään ehdotettavat seurakunnat ovat jäsenmääriltään erikokoisia (Lieto
15 321, Paimio 8016 ja Sauvo-Karuna 2401) ja niiden toimintaresurssit ovat
myös erilaiset. Vaikka yhtymärakenne parantaisi Sauvo-Karunan
seurakuntatyön toimintaedellytyksiä, samalla on silti tiedostettava, että
seurakuntayhtymä tarkoittaisi Liedolle merkittävää hallinto- ja
toimintakulttuurin muutosta ja hallinnollisen rakenteen raskautumista.
Maantieteellisesti Sauvo-Karunan seurakunnalla on yhteistä rajaa Salon
seurakunnan ja Paimion seurakunnan kanssa, mutta ei Liedon seurakunnan.
Yhteinen seurakuntaraja Paimion ja Sauvo-Karunan välillä lienee alueellisesti
luonnollisin ja tarkoituksenmukaisin lähtökohta liitosneuvotteluille.
Jotta Sauvo-Karunan aloitteessa ehdottama yhtymärakenne (Lieto—Paimio—
Sauvo-Karuna) olisi mahdollinen, se edellyttäisi myös Paimion seurakunnan
sitoutumista yhtymähankkeeseen. Tässä vaiheessa ehdotetun
seurakuntayhtymän osalta aloitteellinen on ainoastaan Sauvo-Karunan
seurakunta.
Liitoskeskusteluiden osalta on lisäksi syytä panna merkille, että Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaani on kutsunut Paimion ja
Sauvo-Karunan seurakuntien edustajat 22.8.2017 pidettävään
seurakuntaliitosta koskevaan tilaisuuteen.
Tässä tilanteessa Liedon seurakunnan ei liene tarkoituksenmukaista tarttua
Sauvo-Karunan yhtymärakennehanketta koskevaan aloitteeseen.
Lähivuosina saattaa kuitenkin olla tarpeen entisestään tiivistää Paimion
rovastikunnan seurakuntien neuvonpitoa ja pohtia, että millaisia
yhteistyöneuvotteluja ja -muotoja olisi tarkoituksenmukaista käynnistää
esimerkiksi akselilla Lieto—Marttila—Koski—Aura—Pöytyä—Paimio—SauvoKaruna.

Esitys: Liedon seurakunta ei näe tarkoituksenmukaiseksi tarttua Sauvo-Karunan
seurakunnan esittämään seurakuntayhtymäaloitteeseen.
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Päätös:

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Sauvo-Karunan seurakunta, Paimion seurakunta, Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli.

KN § 120
PALAUTEPYYNTÖ KIRKOLLISKOKOUKSEN TULEVAISUUSLINJAUKSISTA

Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017
Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnöstä. Kyseessä on laaja uudistushanke,
joka koskettaa kaikkia kirkon toimijoita.
Kirkolliskokous haastaa kirkon vastuunkantajia pohtimaan innovatiivisesti ja
ennakkoluulottomasti kirkon tulevaisuutta. Kirkon tulevaisuuden visioinnissa
on tärkeää, että se tehdään yhdessä. Siksi kirkolliskokous on pyytänyt
tekemistään tulevaisuuslinjauksista palautetta seurakunnilta,
seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta. Kirkkohallitus on toimittanut
sähköpostitse palautekyselyn, joka sisältää 17 toimenpiteitä edellyttävää
pontta.
Liedon seurakunnan työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä on pyydetty
vastauksia sähköpostitse ja lisäksi heille on tarjottu mahdollisuutta palautteen
antoon kirkkoherranvirastossa 16. 8. klo 9-11. Kirkkoherranvirastossa
koostetaan palautteen pohjalta esitys 16.8. klo 18 kokoontuvalle
kirkkoneuvostolle, joka päättää palautteen sisällöstä.

Esitys: Kirkkoneuvosto tutustuu koostettuun palautepyyntöön ja antaa lausuntonsa.
Hallintosihteeri kirjaa palautteen kirkkohallituksen sähköiseen järjestelmään.
Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui koostettuun palautepyyntöön ja antoi lausuntonsa.
Hallintosihteeri kirjaa palautteen kirkkohallituksen sähköiseen järjestelmään.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
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KN § 121
EDUSTAJA VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON

Liedon kunta pyytää seurakuntaa nimeämään Vanhus- ja
vammaisneuvostoon edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan
ajalle 1.6.2017 – 31.5.2021.
Esitys:
Kirkkoneuvosto nimeää Soili Leppäsen edustajakseen vanhus- ja
vammaisneuvostoon ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 sekä hänelle
henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Esa Mustamäen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti jättää asian jatkovalmisteluun.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

KN § 122
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

KN § 123
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
KN § 124
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
KN § 125
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

KN § 126
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MUUT ASIAT

KN § 126.1.
ARKKIPIISPAN VAALI (KV)
Arkkipiispan virka tulee avoimeksi 1.6.2018 lukien arkkipiispa Kari Mäkisen
virkasuhteen päättyessä. Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt
arkkipiispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on
torstaina 8.2.2018 klo 13.00 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä
torstaina 1.3.2018 kello 13.00.
Arkkipiispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt ilmenevät kirkkolain 23 luvun 16
§:n 2 ja 4 momentista. Arkkihiippakunnan maallikkovalitsijoihin kuuluvat
hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen maallikkoedustajat ja
hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet sekä tuomiokapitulin
maallikkojäsen ja lakimiesasessori. Tuomiokapituli on 9.8.2017 päättänyt
kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen
maallikkovalitsijoiden lukumäärän, joka on Liedon seurakunnan osalta 17
henkeä.
Kirkkovaltuuston on valittava maallikkovalitsijat ennen 15.9.2017. Kirkkoherra
vastaa siitä, että tarvittavat tiedot valituista maallikkojäsenistä ovat
tuomiokapitulissa viimeistään 15.9.2017.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 17
maallikkovalitsijaa arkkipiispan vaaliin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
KN § 126.2.
LASTENOHJAAJAN TYÖVAPAA-ANOMUS
----Esitys: Kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Maija Mäkitalolle palkatonta työvapautta
ajalle 11.9.-31.12.2017.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Maija Mäkitalo, taloustoimisto.
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KN § 126.3.
LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE

Lastenohjaaja Maija Mäkitalo on anonut työvapaata ajalle 11.9.-31.12.2017.
Mikäli kirkkoneuvosto myöntää Mäkitalon työvapaan, hänen tilalleen pitää
palkata lastenohjaaja. Vastaavan lastenohjaaja Päivi Linnasaari-Liimataisen
kanssa on käyty läpi syksyn työtilanne ja etsitty sijaista Mäkitalon työvapaan
ajalle.
Lastenohjaaja Hanneli Salo on ilmaissut olevansa käytettävissä. Salo on
työskennellyt aiemmin Liedon seurakunnassa.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Hanneli Salon lastenohjaajan työsuhteeseen ajalle
17.8.-31.12.2017. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Hanneli Salo, taloustoimisto.
KN § 127
ILMOITUSASIAT
Liedon kunnan sivistystoimen ja Liedon seurakunnan yhteistyösopimus 2017
Yhteisvastuukeräyksen 2017 tuotto
Kirkkovaltuuston seuraava kokous 13.9. klo 17.00
Halssin tilaisuus 7.9. klo 17.

KN § 128
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 129
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16 ja toimitti päätöshartauden.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 18.8.4.9.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.8. – 4.9.2017.

Lieto, 4.9.2017

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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