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Paikka:

Seurakuntatalo, Mestarinsali

Kokousaika:

17.10.2017 klo 18.20 – 21.35

Jäsenet

Ruskeepää Harri
puheenjohtaja
Lehti Eliisa
varapuheenjohtaja
Johto Kaisa
Jokila Tellervo
Karvala Leena (saapui 18.30)
Kyllönen Petri (POISSA)
Leppänen Soili
Mäkitalo Matti
Nieminen Pentti
Sinokki Marjo
Tenhunen Pertti
Virtanen Kalle (POISSA)

Varajäsenet

Heinonen Johan (Petri Kyllösen varajäsen)

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

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

Harri Ruskeepää
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Liedossa

20 /10 2017 Liedossa

Matti Mäkitalo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

2017

Pertti Tenhunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 20.10.6.11.2017 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 156
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja Matti Mäkitalo toimittaa alkuhartauden.

KN § 157
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 10.10.2017.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 158
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Matti Mäkitalo ja Pentti Nieminen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Mäkitalo ja Pertti Tenhunen

KN § 159
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi puheenjohtajan
otettua muihin asioihin talouspäälliköltä § 177.1. Testamenttiasia (ei
julkinen). Talouspäällikkö pyysi työjärjestyspuheenvuoroa ennen § 161
ja §162 käsittelyä.
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KN § 160
MONITOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA (KV)

Monitoimitilahanke käynnistyi tammi-helmikuussa 2017, sen jälkeen kun
kirkkovaltuusto päätti Vanhan seurakuntatalon purkamisesta ja kirkkoneuvosto
päätti ryhtyä toimenpiteisiin uuden toimitilakokonaisuuden
suunnitteluprosessin käynnistämiseksi. Kokonaiskuvan saamiseksi
kiinteistöjen tilasta teetettiin vielä ennen suunnitteluprosessin käynnistämistä
rakenne- ja sisäilmatutkimukset Uudesta seurakuntatalosta ja Nuortentalosta.
Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 5.4.2017 tiedoksi talouspäällikön
tilannekatsauksen olemassa olevista toimitiloista, koska viimeisimmätkin
toimitilojen rakenne- ja sisäilmatutkimukset olivat valmistuneet. Samaisessa
kokouksessa kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun toimitila-asioista ja päätti
että talouspäällikkö valitsee toteuttajan uudisrakennuksen suunnittelukilpailun
toteuttajaksi. Jotta tarvekartoitus olisi mahdollisimman kattava, se laadittiin
henkilökuntaa kuullen ja työntekijöiden yhteistyönä. Suunnittelun pohjana
pidettiin erillisrakennusta, joka sijaitsisi Hyvättyläntien varrella Vanhan
seurakuntatalon ja pappilan välisellä pellolla. Tuolloin näytti siltä, että
uudisrakennuksesta muodostuisi tiloiltaan noin 1000 m2:n kokonaisuus.
Tarvekartoituksen jälkeen talouspäällikkö valitsi 12.5.2017 A-Insinöörit
Rakennuttaminen Oy:n toimitilahankkeen esiselvitysvaiheen rakennuttajan
tukipalveluiden toteuttajaksi. Työtehtäviin kuului muun muassa alustavien
arkkitehtisuunnittelun luonnosten tilaaminen arkkitehtitoimistoilta
tarvekartoitusten perusteella sekä saatujen arkkitehtisuunnittelun luonnosten
mukaisten tavoitehinta-arvioiden laadinta. Alustavat luonnokset saatiin
kolmelta arkkitehtitoimistolta. Ne esiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa
5.6.2017. Rakennuksen koko vaihteli 841-1059 brm2:n välillä. Näille
luonnoksille laskettiin A-Insinöörien toimesta tavoitehinta-arviot ja ne esiteltiin
kirkkoneuvoston kokouksessa 16.8.2017. Laskelmien perusteella ilmeni, että
tavoitehinta-arvion mukaiset neliökustannukset olisivat arvonlisäverollisina
noin 3960 – 4270 € per neliö.
Koska investoinnin kokonaiskustannus vaikutti suurelta, sen karsimiseksi
todettiin, että rakennuksen neliömäärää on merkittävästi supistettava ja että
myös rakennuksen muodon tarkoituksenmukaisuuteen ja riittävään
yksinkertaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kokouksessaan
16.8.2017 kirkkoneuvosto päätti valita alustavien arkkitehtisuunnittelun
luonnosten perusteella Arkkitehtitoimisto JMH Oy:n hankesuunnittelun
arkkitehtisuunnittelun toteuttajaksi. Toimitilatarpeen kooksi arvioitiin nyt noin
500 m2, ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy valittiin hankesuunnitteluvaiheen
rakennuttamistoimenpiteiden toteuttajaksi. Kirkkoneuvosto nimesi
seurakunnan edustajiksi hankesuunnitteluryhmään Markku Ilosen (pj), Outi
Tukia-Takalan, Johanna Hörkkö-Granön ja Pentti Niemisen. Suunnittelun
lähtökohdaksi otettiin kaksi erillistä vaihtoehtoa eli joko nykyisen
seurakuntatalon laajennus tai erillisrakennus samaan pihapiiriin.
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Aikataulullisesti rakennushankkeessa on lähdetty siitä että lokakuussa 2017
päättyvän ns. hankesuunnittelun jälkeen alkaa varsinainen suunnittelu joka
kestää alkukeväälle. Rakentaminen alkaisi keväällä ja kestäisi ensi vuoden
loppuun. Toiminta alkaisi uusissa tiloissa maaliskuun alussa 2019.
Hankesuunnitteluvaihe on ollut tiivis, ja sen aikana hankesuunnitteluryhmä on
tehnyt työtä suunnittelijoiden, arkkitehdin ja erityisesti henkilökunnan kanssa.
Työn perusteella on muodostunut toimeksiannon mukaisesti kaksi erillistä
hankesuunnitelmaversiota. Toinen (versio 1, eli VE1) perustuu
seurakuntatalon laajennukseen ja toinen (versio 2, eli VE2)
erillisrakennukseen. Esityslistan liitteenä on suunnitelmat molemmista
versioista. Tämänhetkisten laskelmien perusteella versio 1:n eli laajennusosan
tavoitehinta-arvio on arvonlisäverollisena 2.008.800 € ja versio 2:n eli
erillisrakennuksen tavoitehinta-arvio on arvonlisäverollisena 2.157.600 €.
Hinta ei sisällä kalusteita tai muita rakennuttajan hankintoja eikä myöskään
Vanhan seurakuntatalon purkamista.
Versiot on esitelty sekä henkilökunnalle että luottamushenkilöille:
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille iltakoulussa 3.10.2017,
taloushallinnon vastuuryhmälle 29.9.2017 ja henkilökunnalle 28.9.2017.
Versio 2 (erillisrakennus) on palvelevana ja toiminnallisena seurakuntalaisten
ja työntekijöiden keskuksena sekä asemakaavasuunnittelun ja ulkoisen
olemuksen osalta arvioitu ensisijaiseksi vaihtoehdoksi
hankesuunnitteluryhmässä, taloushallinnon vastuuryhmässä sekä
henkilökunnan keskuudessa.
Hanke suunnitellaan toteutettavan merkittävissä määrin pitkäaikaisella
luotolla. Säästöjä käytetään korkeintaan puolet investoinnin arvosta.
Yksityiskohtaiset tavoitehintalaskelmat ja muu mahdollinen informaatio tullaan
toimittamaan kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse ennen 17.10.2017
pidettävää kokousta. Kokouksen yhteydessä A-Insinöörit Rakennuttaminen
Oy:n edustajat esittävät kirkkoneuvostolle päätöksenteon tueksi vielä
tavoitehintalaskelmat ja muuta lisäinformaatiota.

Esitys:

1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen hankesuunnitelmaversiot ja
niiden perusteella muodostetut tavoitehintalaskelmat sekä muun
esitetyn informaation.
2. Kirkkoneuvosto keskustelee hankesuunnittelun pohjana olevista
vaihtoehdoista. Saadun informaation ja keskustelun perusteella
kirkkoneuvosto esittää 25.10.2017 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle
toimitilahanketta koskevan rakennuspäätöksen tekemistä joko
laajennusvaihtoehdosta tai erillisrakennuksesta. Uutta toimitilaa
koskeva rakennuspäätös edellyttää kirkkovaltuuston määräenemmistöä
(KL 9:3 §). Kirkkoneuvosto esittää myös, että investoinnin kokonaisarvo
tulee maksimissaan olla 2.500.000 €.
3. Kirkkoneuvosto esittää 25.10.2017 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle
korkeintaan 2.500.000 €:n suuruisen pitkäaikaisen luoton nostamista
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rakennushanketta varten. Kirkkoneuvosto vastaa luottoneuvotteluista,
luoton nostamisesta, ajankohdasta ja muista tarvittavista toimenpiteistä.
Päätös:

1. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen hankesuunnitelmaversiot ja
niiden perusteella muodostetut tavoitehintalaskelmat sekä muun
esitetyn informaation.
2. Kirkkoneuvosto keskusteli hankesuunnittelun pohjana olevista
vaihtoehdoista. Saadun informaation ja keskustelun perusteella
kirkkoneuvosto esitti 25.10.2017 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle
toimitilahanketta koskevan rakennuspäätöksen tekemistä
erillisrakennuksesta (versio 2 eli VE2). Uutta toimitilaa koskeva
rakennuspäätös edellyttää kirkkovaltuuston määräenemmistöä (KL 9:3
§). Kirkkoneuvosto esitti myös, että investoinnin kokonaisarvo tulee
maksimissaan olla 2.500.000 €.
3. Kirkkoneuvosto esitti 25.10.2017 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle
korkeintaan 2.500.000 €:n suuruisen pitkäaikaisen luoton nostamista
rakennushanketta varten. Kirkkoneuvosto vastaa luottoneuvotteluista,
luoton nostamisesta, ajankohdasta ja muista tarvittavista toimenpiteistä.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: Talouspäällikkö Markku Ilonen.
----------------------------Talouspäällikön pyytämän työjärjestyspuheenvuoron ja sitä seuranneen keskustelun
jälkeen talouspäällikko poisti § 161 ja §162 kokonaan pois esityslistalta. Tällöin
seuraavien pykälien numerointi muuttui alkuperäisestä kirkkoneuvoston esityslistalla
olleesta numeroinnista.
---------------------------------KN § 161
MONITOIMITILAHANKKEEN SUUNNITTELURYHMÄN NIMEÄMINEN

Kirkkoneuvosto nimesi 16.8.2017 Markku Ilosen (pj), Outi Tukia-Takalan,
Johanna Hörkkö-Granön ja Pentti Niemisen toimitilasuunnitelman
hankesuunnitteluryhmäksi. Hankeryhmän työ päättyy 13.10.2017. Jos
kirkkovaltuusto tekee rakentamispäätöksen uudesta toimitilasta, tarvitaan
suunnitteluryhmä. Hankesuunnitteluryhmän olisi luonteva jatkaa tässä työssä.
Esitys:

Hanketyöryhmä jatkaa toimitilahankkeen suunnitteluryhmänä. Lisäksi
ryhmään valitaan Ilkka Jokioinen. Ryhmän kokoonpanoksi esitetään siis
Markku Ilonen (pj), Outi Tukia-Takala, Johanna Hörkkö-Granö, Pentti
Nieminen ja Ilkka Jokioinen. Kirkkoherralla on aina kokouksissa
läsnäolo-oikeus. Hankkeen edetessä ryhmän kokoonpanoa tarvittaessa
täydennetään. Päätös astuu voimaan, jos kirkkovaltuusto tekee
kokouksessaan 25.10.2017 uuden toimitilan rakentamispäätöksen.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Talouspäällikkö Markku Ilonen.
Tiedoksi: Valitut ja taloustoimisto.

KN § 162
ASUNTO-OSAKKEET
Seurakunta on aikanaan hankkinut kolme asunto-osaketta henkilökunnan
työsuhdeasunnoiksi. Työsuhdeasuntojen verotusarvojen tiukentumisen vuoksi
työsuhdeasuntoja ei koeta kannattavaksi eduksi eikä niitä tahdota ottaa
vuokralle. Työsuhdeasuntoina ne ovatkin osoittautuneet tarpeettomiksi ja
olleet pääosin tyhjillään. Välillä osa asunnoista on ollut vuokrattuina
ulkopuolisille.
Kaksi huoneistoa As Oy Tuulensuunkulma-yhtiössä osoitteessa Karjatie 5 A
ovat tyhjillään. Asunnot ovat olleet peruskuntoisia, mutta niissä on ollut
vesivahinkoja, joita vakuutusyhtiö ei suostu korvaamaan. Huoneistot tulisi
myydä, joko remontoimattomina tai remontoituina. Kylpyhuoneremonteista on
pyydetty tarjouksia ja remontin kustannuksiksi on arvioitu 15.000 euroa per
asunto. Huoneistot ovat 56 m2 kaksioita.
Rivitaloasunto As Oy Liedonmarja nimisessä taloyhtiössä on 92 m2. Se on
tällä hetkellä vuokrattuna 31.10.2017 saakka, ja nykyinen vuokralainen on
tehnyt huoneistosta kirjallisen ostotarjouksen, johon odottaa vastausta
17.10.2017 jälkeen. Huoneistosta on tehty paikallisten kiinteistönvälittäjien
toimesta kaksi arviokirjaa, joten hintataso on selvillä.
Lisäksi seurakunnalla on testamenttilahjoituksena saatu 60,5 m2:n kaksio
Hyvättylänpaimen-nimisessä yhtiössä osoitteessa Hyvättyläntie 5. Yhtiössä on
tehty hiljattain putkistoremontti.
Esitys :

1. Kirkkoneuvosto päättää muodostaa huoneistotyöryhmän, johon
jäseniksi valitaan Markku Ilonen, Pentti Nieminen, Ilkka Jokioinen ja
Seppo Mikkonen.
2. Kirkkoneuvosto tutustuu seurakunnan omistamasta As Oy
Liedonmarjan osakehuoneistosta tehtyihin arviokirjoihin.
Kirkkoneuvosto määrittelee arviokirjojen perusteella rajat, joiden
puitteissa kaupat osakehuoneistosta voidaan tehdä. Huoneistoryhmä
valtuutetaan päättämään kaupan ehdot itsenäisesti kirkkoneuvoston
määräämissä rajoissa.
3. Kirkkoneuvosto määrittelee rajat ja periaatteet, joita noudattaen
huoneistojen arviokirjat, myyntitoimeksiannot ja kaupat As Oy
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Tuulensuunkulman ja As Oy Hyvättylänpaimenen osakehuoneistoista
voidaan tehdä. Huoneistoryhmä valtuutetaan päättämään kaupan ehdot
itsenäisesti kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa ja niitä periaatteita
noudattaen jotka kirkkoneuvosto on kaupan ehtojen, arviokirjojen ja
myyntitoimeksiantojen suhteen määritellyt. Testamenttilahjoituksena
saadun huoneiston myyntituotto tulee siirtää testamenttivarojen tilille
diakoniatyön käyttöön.
--------------käsittely:

Talouspäällikkö esitteli As Oy Liedonmarjan osakehuoneiston (osakkeiden
numerot 1-920 4h+k+s) nykyisen vuokralaisen tekemän ostotarjouksen.
Kirkkoneuvosto keskusteli mahdollisesta myyntihinnasta. Keskustelun
päätteeksi kirkkoneuvosto päätti myyntihinnaksi 130000 euroa nykyiselle
vuokralaiselle.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto päättää irtaimen
omaisuuden myymisestä (kirkkoneuvoston ohjesääntö 11 § 4.) Siitä syystä
huoneistoryhmää ei voida perustaa, koska sitä ei voida valtuuttaa myymään
osakehuoneistoja.
Talouspäällikkö otti esiin huoneistojen remontointitarpeen ja kirkkoneuvosto
totesi että huoneistot myydään remontoituina.
------------------

Päätös:

1. Kirkkoneuvosto tutustui seurakunnan omistamasta As Oy
Liedonmarjan osakehuoneistosta tehtyihin arviokirjoihin.
Kirkkoneuvosto määritteli, As Oy Liedonmarjan osakehuoneiston
(osakkeiden numerot 1-920 4h+k+s.) myyntihinnaksi 130000 nykyiselle
vuokralaiselle. Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön allekirjoittamaan
kauppakirjan. Mikäli nykyinen vuokralainen ei hyväksy tarjousta
asunnon myynti annetaan kiinteistönvälittäjän hoidettavaksi.
2. Muiden huoneistojen osalta kirkkoneuvosto päätti pyytää kolmelta
kiinteistönvälittäjältä arviokirjat
3. kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön huolehtimaan As Oy
Tuulensuunkulman kahden asuinhuoneiston remontoinnista.
4. Testamenttilahjoituksena saadun huoneiston myyntituotto tulee siirtää
testamenttivarojen tilille diakoniatyön käyttöön.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Talouspäällikkö Markku Ilonen.
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KN § 163
HAUTAPAIKKAMAKSUT 2018 (KV)
Hautapaikkamaksujen suuruudesta päättää kirkkovaltuusto ja ne on
mahdollista määrittää hautausmaakohtaisesti.
EUR

Arkkuhauta 25v
lietolainen
ulkopaikkakuntalainen

250
1000

Uurnahautapaikka 25 v
lietolainen
ulkopaikkakuntalainen

100
500

Lietolaisille rintamamiestunnuksen omaaville
ja miinanraivaajille puolisoineen hautapaikkamaksu
0
Hallinta-ajan jatkaminen normaalin hinnoittelun mukaisesti
Hautapaikan hallinta-ajan pidennys 25v
tai jos lyhyempi aika 10 € / vuosi
Muistolehto
lietolainen
ulkopaikkakuntalainen

250

0
100

Nimilaatta Keisvuoren hautausmaalla
(sis. laatan ja kaiverruksen)

80

Nimilaatta Tarvasjoen hautausmaalla
(sis. laatan ja kaiverruksen)

160

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksut
vuodelle 2018 ovat yllä olevan mukaiset.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta (valmistelu).
Lisätiedot: Talouspäällikkö Markku Ilonen.
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KN § 164
MAKSUPOLITIIKKA VUODELLE 2018

KOKOUSPALKKIOT

EUR

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kappelineuvosto
Vastuuryhmät ja
kirkkoneuvoston asettamat työryhmät

40
40
30
25

Jos kokoukset kestävät yli 3 tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 %
korotettuna.
Kirkkovaltuuston pj:n ja kirkkoneuvoston vpj:n kokouspalkkio maksetaan
kolminkertaisena kokouksista, joissa hän toimii puheenjohtajana.

HAUTAUSMAKSUT

EUR

Arkkuhauta
Hautojen avaus ja peruskunnostus
matala hauta
syvä hauta

360
400

Uurnahauta
Hautojen avaus

120

Lietolaisille rintamamiestunnuksen omaaville ja
miinanraivaajille hautojen avaus ja peruskunnostus

Vainajienhuone, säilytysmaksu
lietolainen
muualle kuin Liedon seurakunnan hautausmaille
haudattavilta/tuhkattavilta perittävä maksu
(kertamaksu riippumatta säilytyksen ajasta)
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VUOKRAT JA KÄYTTÖKORVAUKSET
Liedon Pyhän Pietarin kirkko, Littoisten kirkko
ja Tarvasjoen kirkko

EUR

Kirkon vuokra / kerta
Maksullinen konsertti
Ev.lut kirkkoon kuulumattoman siunaus

500
300

Kirkkoon kuulumattomille lietolaisille, rintamamiestunnuksen omaaville
ja miinanraivaajille annetaan kirkon vuokrasta siunaustilaisuuden
yhteydessä 50 %:n alennus.

Liedon seurakuntatalo / kerta (klo 9.00 - 18.00)
Mestarinsali (+ keittiö)
Pieni Sali (+ keittiö)
Salikamari (+ keittiö/pikkukeittiö)
lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 € / kpl

220
160
80/60

Tarvasjoen seurakuntatalo / kerta (klo 9.00 - 18.00)
Sali + keittiö yli 50 henk.
Sali + keittiö alle 50 henk.
lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 € / kpl

150
100

Tammikallion seurakuntakoti / kerta (klo 9.00 - 18.00)
lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 € / kpl

80

Liedon pappila / kerta (klo 9.00 – 18.00)
lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 € / kpl

70

Tiloja vuokrataan pääasiassa kirkollisten toimitusten yhteydessä pidettäviin
tilaisuuksiin. Muiden tilaisuuksien ja muiden tilojen osalta vuokrauksesta
päättää talouspäällikkö tai kirkkoherra.
Lietolaisten rintamamiestunnuksen tai miinanraivaajastatuksen omaavan
vainajan muistotilaisuutta varten tilat vuokrataan 50 %:n alennuksella.
Tämä koskee Liedon seurakuntataloa, Liedon pappilaa, Tammikallion
seurakuntakotia ja Tarvasjoen seurakuntataloa.
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ADRESSIT
Kanta-Lieto, diakonia

10 €

Tarvasjoen kappeliseurakunta, kappelineuvosto

12 €

KERHOMAKSUT/LEIRIMAKSUT/KULJETUSMAKSUT JA
KORVAUKSET VAPAAEHTOISILLE

Seurakunnassamme on jo useita vuosia vallinnut periaate, että vakiintuneet
kerho- ja leirimaksut ovat alhaiset ja ovat lähinnä ruokamaksuja. Työalat
voivat järjestää muitakin retkiä ja leirejä, joista he keräävät työalalle
osallistumismaksuja omakustannushinta-periaatteella.
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1)

Pyhäk./

Varhais-

RippiPartio-

päivä-

nuoriso-

kerhotyö

työ

Diakonia
Nuoriso-

koulutyö

Ret/ym.

työ

riitit

työ

aikuistyö

Leirimaksu:
Halssi/omasrk/vrk

-

10

10

10

10

12

-

8

8

-

8

oma kust.

7/10/13

7/10/13

-

-

20

Kuljetusmaksu
Halssi/hlö
Päiväkerho/
lukukausimaksu
1 krt /vko

10

2 krt /vko

20

Isoisten ja
1 ohj/13/hlö
kerhonohj.
-

2 ohj/10/hlö

-

palkkiot/
3 ohj/ 7/hlö
vrk
Leirikohtaisten
leiriavustajien
palkkiot/vrk

-

50

50

-

-

(ei kkpalkkaiset)

2) päiväkerhomaksuista luovutaan seuraavan lukuvuoden alkaessa
syksyllä 2018.
3) isospalkkio määräytyy kolmivuotisen isoskoulutuksen perusteella.
4) sisaralennus toisesta lapsesta 50 %, kolmannesta alkaen ilmainen.
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5) maksuvapauden myöntämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä: työntekijä selvittää
asian asianomaisen kanssa ja täyttää lomakkeen. Lomakkeet tuodaan talouspäällikön
päätettäväksi. Maksuvapaus myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan.
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion laadintaperustaksi yllä esitetyn
maksupolitiikkaehdotuksen vuodelle 2018.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta (valmistelu).
Lisätiedot: Talouspäällikkö Markku Ilonen.

KN § 165
DIAKONIAN VIRKAJÄRJESTELYT
Viite: KN 15.3.2017 § 28
Diakoni Saara Kerola on virkavapaalla 31.5.2018 asti, johon asti tarvitaan
viransijainen. Diakonissa Risto Hiltunen on ilmoittanut olevansa käytettävissä
8.11.2017 alkaen.
Ensi kesän rippikoulutyöhön tarvitaan myös lisäpanostusta diakoniatyön
puolelta, joten diakoniatyöntekijöiden vuosilomien ja rippikoulutyön takia
tarvitaan määräaikainen diakoniatyöntekijä ajalle 1.6.-9.8.2018.
Esitys:

Kirkkoneuvosto
1. valitsee Risto Hiltusen diakoniatyön viransijaiseksi ajalle 8.11.201731.5.2018 palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaan.
2. valitsee Risto Hiltusen määräaikaiseksi diakoniatyöntekijäksi ajalle
1.6.-9.8.2018 palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaan.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra Harri Ruskeepää.
Tiedoksi: Risto Hiltunen, taloustoimisto.
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KN § 166
HENKILÖSTÖASIA (SALAINEN)

KN § 167
MÄÄRÄAIKAINEN KANTTORI

Lotta Paaso on toiminut viransijaisena kanttorina 1.9.2016 alkaen. Hän on
ilmoittanut olevansa käytettävissä tähän tehtävään myös vuoden 2018 aikana.

Esitys:

Liedon seurakunta palkkaa Lotta Paason määräaikaiseksi kanttoriksi
ajalle 1.1.-31.12.2018. Palkkaus vaativuusryhmän 601 mukaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra Harri Ruskeepää.
Tiedoksi: Lotta Paaso, taloustoimisto.

KN § 168
HENKILÖSTÖKOULUTUS
Viite: KirVesTes: Liite 12

Työntekijöiden koulutushakemuksiin on mahdollista tutustua
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina sekä kokouksessa. Esityslistan
liitteenä kooste koulutushakemuksista.
Työntekijöiden neuvottelupäiviin osallistutaan kirkkoherran/talouspäällikön
erillisellä luvalla.
Esitys:

Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi työntekijöiden koulutushakemukset vuodelle 2018,
2. päättää, että koulutusaika lasketaan työajaksi ja siitä maksetaan
päivärahat ja matkakorvaukset KirVesTes:n mukaisesti,
3. valmistautuu tarvittaessa täydentämään koulutussuunnitelmaa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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Lisätiedot: Kirkkoherra Harri Ruskeepää ja talouspäällikkö Markku Ilonen.
Tiedoksi: Työntekijät, taloustoimisto.

KN § 169
HAUTAUSMAAKATSELMUS

Liedon seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön 16 § mukaan
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja siellä olevien rakennusten
katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,
joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä
tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) Onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) Onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;
3) Onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4) Onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimuksen mukaista
ja annettujen määräysten mukaista.
______
Katselmus suoritettiin 30.8.2017 klo 17.00 alkaen.
Läsnä olivat: Harri Ruskeepää, Eliisa Lehti, Martti Heikkilä, Petri Kyllönen, Kaisa
Johto, Tellervo Jokila, Leena Karvala, Soili Leppänen, Seppo Mikkonen, Pentti
Nieminen, Marjo Sinokki, Pertti Tenhunen, Risto Punkkinen, Laura Markula,
Markku Ilonen ja Sari Koski (siht.).
Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
Keisvuoren hautausmaa:
-

Tarkistettiin Muistolehdon kivipaadet, varsinkin niiden uudet nimilaatat.
Todettiin, että uusien nimilaattojen käyttäminen on hyvä järjestelmä.
Todettiin, että uusia laattoja tilataan jatkuvasti, kun vainajan omaisilta on
saatu tieto laattaan merkittävistä tiedoista.
Muualle haudattujen muistomerkki on erittäin kaunis.

Liedon kirkon hautausmaa:
-

Yleisvaikutelma on siisti.
Olisi hyvä kartoittaa, ovatko jotkin hautakivet jo miellettävä
muinaismuistomerkeiksi.
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Muistio esityslistan liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee muistion tiedoksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi muistion tiedokseen

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: Talouspäällikkö Markku Ilonen.
Tiedoksi: Hautausmaanhoitaja.

KN § 170
VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN (KV)
Viite: KV 19.5.2016 § 12
Eräät kirkkovaltuutetut tekivät kirkkovaltuuston kokouksessa 19.5.2016
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Asia: Seurakuntatalon AV-laitteisto
Seurakuntalaisilta ja uuden seurakuntatalon muilta käyttäjiltä on tullut toiveita
saada parannettua seurakuntatalon AV-laitteistoa ja sen käytännön
toimivuutta ja sujuvuutta. Perhejuhlissa, seurakunnan tapahtumissa,
kokouksissa ja luentotilaisuuksissa tarvitaan yhä enemmän monipuolista ja
helposti käytettävää AV- laitteistoa.
Tarpeina on tullut esiin kiinteä videotykki, kunnollinen valkokangas,
Mestarinsalin pimennysverhot sekä AV-laitteiden hallintalaitteiston siirtäminen
seurakuntatalon sakastista Mestarinsaliin.
Kirkon remontti alkaa vuonna 2018. Remontin aikana jumalanpalvelukset ja
muut kirkossa pidettävät tilaisuudet siirretään pääosin uudelle
seurakuntatalolle. Asialla on silloin suuri käytännön merkitys myös
seurakunnan työntekijöille.
Esitämme, että seurakunta ryhtyy ripeästi toimii asian selvittämiseksi, varaa
talousarvioon tarvittavat rahat ja tekee tarvittavat hankinnat.
Liedossa 19.5.2016
Kirkkovaltuutetut: Eliisa Lehti, Seppo Mikkonen, Martti Heikkilä, Sinikka AlaUotila, Marjo Sinokki, Petri Kyllönen, Juhan Heinonen, Marjatta Tuominen,
Aino Nurmi, Mari Peltola, Anna Järvinen, Paula Peltola, Esa Mustamäki ja
Pertti Tenhunen.”
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KN 17.10.2017

Vuoden 2017 talousarvioon on varattu rahat seurakuntatalon AV-laitteiston
uusimista varten, ja sitä on myös suunniteltu.
Seurakuntatalon AV-laitteiston korjaus on järkevä tehdä seurakuntatalon
mahdollisten peruskorjaustöiden yhteydessä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee vastauksen tiedoksi ja vie sen
kirkkovaltuustoon sekä toteaa aloitteen tulleen tällä erää loppuun
käsitellyksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto pyysi seurakuntaa tekemään välttämättömät korjaukset
AV-laitteistoon välittömästi. Kirkkoneuvosto totesi, että muiden
laitteistojen hankitaan voidaan palata seurakuntatalon mahdollisten.
korjausten yhteydessä. Kirkkoneuvosto vie päätöksen
kirkkovaltuustoon.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: Talouspäällikkö Markku Ilonen.

KN § 171
VASTAUS LEENA KARVALAN VALTUUSTOALOITTEESEEN (KV)
Viite: KV 24.11.2016 § 29

Kirkkovaltuutettu Leena Karvala teki kirkkovaltuuston kokouksessa
24.11.2016 seuraavan valtuustoaloitteen:
”Muutama vuosi sitten seurakuntatalolla oli lounasruokala, jossa tarjottiin
kotiruokaa kohtuulliseen hintaan. Se oli avoin niin kuntalaisille kuin
seurakunnan työntekijöillekin. Niinpä se oli seurakunnan ja kuntalaisten
kohtaamispaikka, jossa vaihdettiin muutama sana ja tultiin tutuksi. Tätä
kohtaamispaikkaa ovat useat kuntalaiset jääneet kaipaamaan.
Viime aikoina on seurakunnan työntekijöiden toimipaikat olleet hajallaan ja
ovat ehkä jatkossakin, niin ehkä tällaisella yhteisellä kohtaamispaikalla olisi
tilausta.
Ehdotan, että lounasravintola herätetään uudelleen eloon.
Liedossa 24.11.2016
Leena Karvala, valtuuston jäsen”
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Asia tulee ajankohtaiseksi seurakuntatalon mahdollisten peruskorjaustöiden

yhteydessä. Silloin on harkittava toiminnan käynnistämisen mahdollisuuksia,
kannattavuutta ja toteutustapaa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee vastauksen tiedoksi ja vie sen
kirkkovaltuustoon sekä toteaa aloitteen tulleen tällä erää loppuun
käsitellyksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto kävi keskustelua asiasta ja merkitsi vastauksen
tiedokseen ja vie sen kirkkovaltuustoon sekä totesi aloitteen tulleen tällä
erää loppuun käsitellyksi.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: Talouspäällikkö Markku Ilonen.

KN § 172
VASTUURYHMIEN MUISTIOT

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi vastuuryhmien muistiot tiedokseen

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: Kirkkoherra Harri Ruskeepää ja talouspäällikkö Markku Ilonen.

KN § 173
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

vs. kirkkoherra Harri Ruskeepään viranhaltijapäätökset:
Nro 30/17 – Nro 32/17 25.9.2017
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.
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KN § 174
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Vastaavan nuorisotyönohjaajan Kaisa Lahdenkauppi viranhaltijapäätökset:
Nro 6/17 27.8.2017 – Nro 10/117 5.9.2017
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 175
MUUT ASIAT
KN § 175.1.
TESTAMENTTIASIA (EI JULKINEN)

KN § 176
ILMOITUSASIAT
Yhdessä kaikenikäisten leiri Halssissa 28.10.-29.10. Ilmoittautuminen on
käynnissä seurakunnan nettisivuilla.
Koululaiset väistötiloissa seurakuntatalolla enintään 17.11.2017 asti.

KN § 177
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 178
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.35 ja toimitti päätöshartauden.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa
20.10.- 6.11.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10.10.-6.11.2017.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Lieto, 6.11.2017
Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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