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Paikka:

Mestarintupa (os. Hyvättyläntie 19)

Kokousaika:

13.2.2020 klo 18.00 – 20.16

Jäsenet

Leppänen Risto
Kolkkala Riina (POISSA)
Alipirjelä Teija
Heikkilä Martti
Kaajalaakso Markus
Karvala Leena
Länsikallio Pinja
Mäkitalo Matti
Nieminen Pentti
Paavilainen Timo
Riikonen Oili
Tervahartiala Leena

Varajäsenet

Laihia Leena (Riina Kolkkalan varajäsen)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Leppänen Soili
Mäkinen Minna
Pelkonen Kirsi
Koski Sari
Ahola Elina
Lahdenkauppi Kaisa
Aaltonen Tiina
Räsänen Daniel

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappelineuvoston pj.
vs. talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri
seurakuntapastori § 24
vast. nuorisotyönohjaaja § 24
projektityöntekijä § 25
ma. seurakuntapastori § 25

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa

Liedossa

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

/

2020

Matti Mäkitalo
pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

2020

Pentti Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 17.2.2.3.2020 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

/

Sari Koski
hallintosihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KN § 20
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Leena Laihia toimitti alkuhartauden.

KN § 21
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 6.2.2020.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 22
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Matti
Mäkitalo ja Pentti Nieminen.

KN § 23
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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KN § 24
SEURAKUNTANUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ
Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että jokaiseen Suomen evankelis-luterilaiseen
seurakuntaan tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmä. Ryhmän toimintaan voivat osallistua
konfirmoidut alle 29-vuotiaat nuoret. Ryhmä ei muuta seurakunnan hallintorakennetta tai
muodosta kiintiöitä hallintoelimiin. Ryhmällä on kuitenkin mahdollisuus osallistua
seurakunnan identiteetin määrittelyyn, toiminnan kehittämiseen ja arviointiin omissa
kokoontumisissaan. Vaikuttajaryhmän viestit tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Lisäksi
erikseen järjestettävissä päättäjien tapaamisissa on mahdollisuus välittää
vaikuttajaryhmän terveiset.

------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kuullaan seurakuntanuorten terveiset päättäjille.
2. Liedon seurakuntaan perustetaan seurakuntanuorten vaikuttajaryhmä. Vastuu
ryhmän perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä on pastori Elina Aholalla
ja työalavastaavan nimeämällä nuorisotyönohjaajalla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 25
LITTOISTEN PROJEKTITYÖN ARVIOINTIA
Kirkkoneuvosto päätti 17.10.2018 käynnistää kaksivuotisen (2019-2020) hankkeen
Littoisissa ja asetti tavoitteeksi säännöllisen jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämän
kehittämisen. Hankkeeseen siirrettiin projektityöntekijöiksi lastenohjaaja Tiina Aaltonen ja
seurakuntapastori Daniel Räsänen. He ovat toimineen osa-aikaisesti Littoisten
projektityössä. Littoisten kyläpapin projektiviran vuoksi seurakunta ei palkannut vuonna
2019 määräaikaista kesäpappia (3kk). Myös Littoisissa toiminut osa-aikainen (16%)
vahtimestari lopetti työnsä vuoden 2020 alussa. Littoisten projektihanketta käsittelevässä
esittelytekstissä todettiin lisäksi:
”Säännöllisesti kokoontuva jumalanpalvelusyhteisö ei kuitenkaan synny yhtäkkiä, vaan
edellyttää läsnäoloa, säännöllistä toimintaa, aktiivista työskentelyä ja verkostoitumista
kylän alueella”.
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”Tässä toiminnassa vapaaehtoisvoimilla tulee olla tärkeä rooli. Alueelle on
tarkoituksenmukaista perustaa väljä vapaaehtoistyötä tekevä tiimi”
”Määräaikaisen kokeilun päätyttyä on tarpeen arvioida toiminnan onnistumista. Mikäli
toiminta ei lisäpanostuksesta huolimatta aktivoidu, seurakunnan on vakavasti myös
ryhdyttävä harkitsemaan omistamiensa Littoisten kiinteistöistä luopumista,
vähintäänkin Tammikallion seurakuntakodista luopumista. Tähän arviointiin on
kuitenkin syytä ryhtyä vasta sen jälkeen, kun kirkollisen elämän kehittämistä on
alueella vakavasti kokeiltu.”
Päätöksen yhteydessä pohdittiin myös, voisiko Littoisten kyläpappi olla Liedon ja Kaarinan
seurakuntien yhteinen virka. Keskusteluissa Kaarinan kirkkoherran kanssa on tullut esille,
että heillä on tarvetta määräaikaiselle papille, joka toimii rippikoulutyössä (1-2 leiriä).
Littoisten kyläpapille kuuluu jo ennestään Liedon seurakunnassa 2 rippikoulua, eikä
määrän kasvattaminen näin ollen ole tarkoituksenmukaista.
Projektin arviointia
Littoisissa vuoden 2019 alussa käynnistynyt Kyläkirkko-hanke on luotu asukkaiden
toiveiden ja odotusten pohjalta. Hankkeen myötä historiallisessa verkatehdasmiljöössä
sijaitsevan Littoisten tehtaankirkon jumalanpalveluselämä on saatu liki parinkymmenen
vuoden hiljaiselon jälkeen käynnistettyä uudelleen. Tehtaanmäkeen on lyhyessä ajassa
vakiinnutettu viikoittainen, monimuotoinen ja avoin jumalanpalveluselämä ja sen osana
monimuotoinen muu yhteisöllinen toiminta. Jumalanpalvelus- ja musiikkielämä on
säännöllistä, vapaaehtoisvetoista, kokeilevaa ja vuodenkiertoon sekä ihmisten tärkeiksi
kokemiin siirtymiin temaattisesti kiinnittyvää. Keskeisenä osana Kyläkirkon toimintaa on
uusi, valtakunnallistakin medianäkyvyyttä saavuttanut innovaatio, Galleria Kyläkirkko:
Littoisten kirkkoa hyödynnetään myös taidegalleriakäytössä. Näyttelyitä pitäneiden
taiteilijoiden tehtävänä on ollut tehdä kirkkoon alttaritaulu. Näin galleriatoimintakin
kietoutuu hankkeen keskeisimpään tavoitteeseen, jumalanpalvelusyhteisön
rakentamiseen. Perinteisen jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämän vahvistamisen lisäksi
hanke on syventänyt alueen hengellistä elämää ja sen viikkotoiminnassa on luotu
mahdollisuuksia kiireettömälle pysähtymiselle Hiljaisuuden joogan, ikonipiirin, filosofisten
Fundeerausiltojen ja aamurukoushetkien kautta. Hankkeen työntekijöiden työkuvassa
korostuu työalarajoja rikkova moniammatillisuus sekä vapaaehtoistoimintaa tukeva,
valmentava ote. Vapaaehtoiset ovat hankkeessa keskeisinä vastuunkantajina ja
seurakuntaelämän toteuttajina.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
-----------

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. kuulee Tiina Aaltosen ja Daniel Räsäsen esittelyn Littoisten kyläkirkon
toiminnasta vuonna 2019 ja käy keskustelun esittelyn pohjalta
2. varautuu jatkamaan Littoisten hanketta, projektipapin määräaikaista tehtävää
sekä erikseen nimettävää projektityöntekijää vuosina 2021-2024. Talousarvioon
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2022–2023 sisällytään Littoisten
kyläkirkkohanke.
Päätös: Esitys hyväksyttiin
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Tiina Aaltonen, Daniel Räsänen, taloustoimisto

KN § 26
OPINTOMATKA
Turun arkkihiippakunnassa on käynnissä Realismi ja toivo: seurakunnat muutoksessa –
hanke, jossa myös Liedon seurakunta on mukana. Hankkeessa etsitään kokeilemalla uutta
toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaisen osallisuus ja vapaaehtoisuus vahvistuvat.
Hankkeen yksi osa-alue koskee jumalanpalveluselämän ja kirkkotilojen monimuotoisen
käytön kehittämistä.
Osana hanketta arkkihiippakunnan kulttuuriperintöryhmä järjestää kirkkotilojen
monimuotoista käyttöä käsittelevän opintomatkan Lundiin hiippakunnan kirkkoihin 5.–
7.5.2020. Oppaana matkalla toimii Lundin hiippakunnan kirkkoantikvaari Heikki Ranta.
Mukaan opintomatkalle kutsutaan hankeseurakuntia ja niiden seurakuntien edustajia,
joissa on edessä kirkkotilojen muutossuunnittelu. Yhdestä seurakunnasta voi osallistua
enintään kolme henkilöä. Matkan hinta seurakunnille on 450 €/henkilö.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Liedon seurakunnasta opintomatkalle osallistuvat vastaava kanttori Tomi Satomaa,
pastori Outi Tukia-Takala ja seurakuntamestari Elina Tupala. Matkakorvaukset
KirVESTES:n mukaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Tomi Satomaa, Outi Tukia-Takala, Elina Tupala, taloustoimisto
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KN § 27
NUORTENTALON ALAKERRAN LATTIALAATOITUKSEN URAKOITSIJA
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.1.2020 § 8 nuortentalon alakerran lattian
peruskorjauksesta. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy / Harri Havis on pyytänyt tarjouksia
urakasta kahdelta yritykseltä. Tarjoukseen sisältyy mm. lattialämmitys tasoitteineen,
laatoitus ja WC:n vesieristykset.
Saadut tarjoukset (sis.alv):
Pöytyän Rakennus Oy
Salminen Mäki Yhtiöt Oy

30.256,00 €
26.767,88 €

------Esityksen valmistelija; vs. talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Salminen Mäki Yhtiöt Oy:n tarjouksen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
Tiedoksi: tarjouksen jättäneet, taloustoimisto

KN § 28
TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
Lieto/Aura yhdistymisneuvottelujen selvitysmiehen rovasti Pertti Ruotsalon raportti
valmistuu helmikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli pyytänee seurakunnan lausuntoa. Lausunnon valmisteluun tarvitaan
laajapohjainen edustus seurakuntapäättäjistä.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, joka valmistelee seurakunnan lausunnon. Työryhmän
jäseninä toimivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Mikkonen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Riina Kolkkala, talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmän
puheenjohtaja Pentti Nieminen, kirkkoneuvoston jäsenet Leena Karvala ja Martti Heikkilä
sekä ma. talousjohtaja Marika Ahola ja kirkkoherra Risto Leppänen.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Käsittely: Pinja Länsikallio toi esiin, että esittelytekstissä mainittu laajapohjainen edustus
ei toteudu, koska ryhmään ei ole nimetty edustajia kasvatuksen ja palvelun
vastuuryhmistä. Länsikallio ehdotti palvelun vastuuryhmästä Soili Leppästä. Soili
Leppänen ehdotti kasvatuksen vastuuryhmästä Pinja Länsikalliota. Kirkkoherra Risto
Leppänen kannatti näitä ehdotuksia.
Päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi työryhmän jäseniksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo
Mikkosen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riina Kolkkalan, talous- ja
kiinteistöhallinnon vastuuryhmän puheenjohtaja Pentti Niemisen, kasvatuksen
vastuuryhmän jäsenen Pinja Länsikallion, palvelun vastuuryhmän jäsenen Soili
Leppäsen, kirkkoneuvoston jäsenet Leena Karvalan ja Martti Heikkilän sekä ma.
talousjohtaja Marika Aholan ja kirkkoherra Risto Leppäsen.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: työryhmään valitut, taloustoimisto

KN § 29
TALOUSTOIMISTON EDUSTAJAT VASTUU- JA TYÖRYHMISSÄ
Kirkkoneuvoston nimeämien vastuuryhmien ja työryhmien jäsenten osalta on huomioitava
taloustoimiston henkilöstössä tapahtuvat muutokset maaliskuusta 2020 alkaen.
Taloustoimiston viranhaltijoiden osallistumisesta kirkkoneuvoston nimeämiin vastuuryhmiin
ja työryhmiin on tarkoituksenmukaista päättää taloustoimiston johtavan viranhaltijan (ma.
talousjohtaja 16.3.2020 alkaen) johdolla.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa ma. talousjohtajan tehtäväksi määritellä taloustoimiston
viranhaltijoiden osallistumisen kirkkoneuvoston nimeämiin työryhmiin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
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KN § 30
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavat vastuuryhmien muistiot:
Palvelun vastuuryhmän muistio 23.1.2020 sekä Kiinteistö- ja
taloushallinnon vastuuryhmän muistiot 20.1.2020 ja 10.2.2020.

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 31
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherran viranhaltijapäätös:
Nro 1/20 12.1.2020
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.

KN § 32
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Nro 1/20 10.01.2020 - Nro 8/20 23.01.2020
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 33
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
KN § 34
ILMOITUSASIAT
Irtisanoutumisilmoitus
Arkistonhoitajan selonteko
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KN § 35
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 1).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 36
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.16.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 17.2.2.3.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 6.2.-2.3.2020.

Lieto, 2.3.2020

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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