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Paikka:

Seurakuntatalo, Pieni sali

Kokousaika:

7.11.2018 klo 18.00 – 20.58

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 Juha (Petri Kyllösen varajäsen)

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

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappalainen
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Allekirjoitukset
Risto Leppänen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 7 / 11 2018

Liedossa 7 / 11 2018

Marjo Sinokki
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Tenhunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 8.22.11.2018 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Eliisa Lehti
puheenjohtaja
§ 208 aikana
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KN § 197
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Matti Mäkitalo toimitti alkuhartauden.

KN § 198
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 lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 31.10.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 199
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Marjo Sinokki ja Pertti Tenhunen.

Päätös:

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

KN § 200
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi puheenjohtajan
otettua ilmoitusasioihin: seurakuntavaalien tilannekatsaus. Risto
Leppänen todettiin esteelliseksi pykälän 208 käsittelyn ja päätöksen teon
aikana, jolloin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eliisa Lehti toimii
kokouksen puheenjohtajana.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 12/2018

Kirkkoneuvosto

7.11.2018

139

_____________________________________________________________________________

KN § 201
TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2020-2021 (KV)
Ark. 2.1.1

Kirkkovaltuusto on 31.5.2018 vahvistanut Liedon seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,35 %.
Liedon seurakunnan vuoden 2018 kirkollisverokertymän odotetaan olevan 3.494.000
euroa, joka on noin 71.000 euroa kuluvan vuoden talousarviota ja noin 25.000 euroa
vuoden 2017 tilinpäätöstä parempi. Kirkkohallituksen ennusteissa seurakuntamme
kirkollisverotuloihin odotetaan vuonna 2019 kuluvaan vuoteen verrattuna korotusta 7,1 %.
Myös vuoteen 2025 asti odotetaan verotuloihin korotusta vuosittain 2,3 – 4,3 %.
Toimintakulujen odotetaan pysyvän lähivuosina kuitenkin nykyisellä tasolla tai kasvavan
vain hieman. Verotulojen kasvun myötä, kulukurin vallitessa, toiminta- ja vuosikatteen
odotetaan kasvavan. Tilikauden tuloksen odotetaan olevan sekä talousarvio- että
taloussuunnitelmavuosina jonkin verran ylijäämäinen. Säästöliekillä ei kuitenkaan edetä
sen enempää henkilöstön kuin kiinteistöjenkään osalta vaan niihin panostetaan
jatkossakin merkittävästi. Resurssit on vain osattava kohdentaa entistä tehokkaammin.
Seurakunnalla on edessään merkittäviä investointihankkeita lähivuosina. Jo käynnissä
oleva toimitilahanke samoin kuin vuonna 2020 alkavaksi suunniteltu kirkon remontti luovat
omat haasteensa sekä rahoitukseen että toimintaan. Rahoittamalla investointihankkeita
maltillisesti vieraalla pääomalla varmistetaan rahoituksen riittävyys ja säästöjen
säilyminen. Riittävästä tulorahoituksen tasosta on pidettävä kaikessa toiminnassa huolta.
Talousarvion rahoituslaskelmasta ilmenee lähivuosien rahavirtojen kehitys tarkemmin.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioesityksen vuodelle 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Käsittely: Juhan Heinonen esitti talousarvion luku 5. Investointiosaan lisäinvestoinniksi
varastotilaa Vanhan seurakuntatalon korvaavaksi tilaksi. Kaisa Johto ja Pertti Tenhunen
kannattivat tätä. Keskustelun aikana talouspäällikkö esitti, että investointiosaan lisätään
seuraava rivi:

Varastotilavaraus

TA2019
60 000

TS2020
60 000

TS2021

Kirkkoneuvosto hyväksyi tämän lisäyksen yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto kävi läpi talousarvion ja teki siihen pieniä teknisiä korjauksia.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 202
SIJOITUSASIAT
Liedon seurakunta on sijoittanut 1.079.926,39 euroa DI Yhteisökorko Plus K -rahastoon.
Viimeisin lisäsijoitus on tehty kesällä 2016. Korkorahastojen tuotto on kuitenkin ollut hyvin
maltillinen, eikä lähiaikoina ole odotettavissa mitään muutosta tuontyyppisiin rahastoihin.
Rahat ovat nostettavissa rahastosta heti ja merkintäpalkkio on 0 %. Rahasto-osuuden
arvo on tällä hetkellä 1.103.710,87 euroa, sisältäen 23.784,84 euroa tuottoa.
Toimitilahankkeen maksuposteihin tullaan tämän vuoden aikana käyttämään noin miljoona
euroa. Maksupostit on tähän saakka maksettu käyttelytileiltä. Toimitilahankkeen
rahantarve on maksuerätaulukoiden mukaan kuluvan vuoden aikana noin miljoona euroa.
Toimitilahankkeen kustannusarvio on noin 2,8 miljoonaa euroa ja kirkkovaltuusto on
kokouksessaan 25.10.2017 päättänyt, että varaudutaan korkeintaan 2.000.000 euron
suuruisen pitkäaikaisen luoton nostamiseen rakennushanketta varten.
Ennen luoton nostamista maksuvalmiuden varmistamiseksi varteenotettavin ja
yksinkertaisin vaihtoehto on edellä mainitun lähes tuottamattoman sijoituksen
lunastaminen tuottoineen kokonaisuudessaan.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. lunastetaan DI Yhteisökorko Plus K (määrä 790657,81391) varat,
markkina-arvoltaan noin 1.103.000 euroa, kokonaisuudessaan
käyttelytileille. Lunastuspalkkio 0 %. Talouspäällikkö valtuutetaan
allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.
2. Jos varoja jää käyttämättä investointiin, niin varojen
uudelleensijoitusesitys tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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KN § 203
TOIMITILAHANKKEEN RAHOITUS (KV)
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 25.10.2017 päättänyt, että varaudutaan korkeintaan
2.000.000 euron suuruisen pitkäaikaisen luoton nostamiseen rakennushanketta varten.
Kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoneuvoston aloittamaan neuvottelut luoton nostamisesta ja
muista siihen liittyvistä toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää aikanaan luoton
nostamisesta (KL 9:1 §).
Kokouksessaan 31.5.2018 kirkkovaltuusto myönsi rakennushankkeelle 2,8 miljoonan
euron määrärahan.
Hankkeen suunnitelmissa ja myös vuoden 2019 talousarvioesityksessä on varauduttu
2.000.000 €:n luoton nostamiseen. Alustavia neuvotteluita joidenkin rahoituslaitosten
kanssa on talouspäällikön toimesta käyty. Varteenotettavimpina vaihtoehtoina on esille
tuotu 10 vuoden laina, joko10 vuoden tai 15 vuoden lyhennysohjelmalla. Tällöin lainan
jäljellä oleva pääoma maksetaan viimeisen erän yhteydessä kerralla pois. Korkoriskiin
varautumisessa ns. koronvaihtosopimukset ovat mahdollisia. Korkovaihtoehtoina on
esitetty kiinteäkorkoista lainaa koko laina-ajalle tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi euriboriin
sidottua vaihtuvakorkoista lainaa. Tällöin marginaali on joko kiinteä koko laina-ajan tai
esimerkiksi ensimmäiset viisi vuotta.
Tarjoukset on tarkoitus pyytää kirjallisesti ja niiden tulisi olla voimassa ainakin 31.1.2019
saakka. Luoton vakuutena käytetään kiinteistökiinnityksiä.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun toimitilahankkeen
rahoituksesta ja luoton yksityiskohdista.
2. Valtuutetaan talouspäällikkö pyytämään kirjallisia tarjouksia enintään
2.000.000 euron pitkäaikaisesta luotosta sekä kiinteällä että
vaihtuvakorkoisella korolla. Korkoriskiin tulee suojautua. Laina-aika
vähintään 10, mutta enintään 20 vuotta.
3. Rahoitustarjouksia tulee pyytää ainakin kuudelta rahoittajataholta.
4. Rahoitustarjousten tulee olla voimassa ainakin 31.1.2019 saakka.
5. Valtuutetaan talouspäällikkö käymään, yhdessä taloushallinnon
vastuuryhmän puheenjohtajan kanssa, yksityiskohtaisemmat
rahoitusneuvottelut tarjouksen antaneiden kanssa. Talouspäällikkö
tekee tarvittavat vertailulaskelmat rahoitustarjouksista ja tuo asian
kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua – valmistelu
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 204
KANTTORIN VALINTA
Viite: KN 19.9.2018 § 160
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.9.2018 julistaa auki B-kanttorin viran oheisella
hakuilmoituksella:
”Liedon seurakunnassa on haettavana
KANTTORIN VIRKA (B-kanttori)
Liedon seurakunta on hieman yli 15 000 jäsenen kasvava ja vireä, miljööltään maaseutumainen ja luonnonläheinen
seurakunta Turun läheisyydessä. Kunnan väkiluku on noin 20 000. Seurakunnan palveluja on kunnan keskustan
lisäksi eri taajamissa. Kirkkoja seurakunnalla on kolme, Pyhän Pietarin kirkko, Littoisten kirkko ja Tarvasjoen kirkko.
Seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa. Lisätietoja seurakunnasta osoitteessa liedonseurakunta.fi
Kanttorin viran edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto (Kirkon säädöskokoelma nro 63:n
mukaisesti). Haettavana olevaan kanttorin virkaan sisältyy seurakunnan musiikkielämää koordinoivan vastaavan
kanttorin tehtävä.
Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 602 mukaan. Vastaavan kanttorin tehtävästä maksetaan 10 %
vaativuuslisää. Viran vastaanotto on 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja lisäksi
hakijalta edellytetään rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Tiedustelut: kirkkoherra Risto Leppänen p. 0503269001, risto.leppanen@evl.fi
Lisätietoja seurakunnasta: liedonseurakunta.fi
Hakuaika päättyy 19.10.2018 klo 13. Haastattelut pidetään 29.10 ja 30.10.2018.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteeseen:
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto
Hyvättyläntie 6
21420 LIETO
kuoreen merkintä: kanttorin virka.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.”

Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti seuraavaa:
”Kirkkoneuvosto:
1. päätti julistaa kanttorin viran haettavaksi oheisella ilmoituksella seurakunnan, työvoimahallinnon sekä evlrekrytoinnin verkkosivuilla sekä näillä sivuilla julkaistavaan ilmoitustekstiin viittaavalla ilmoituksella Turun
Sanomissa ja Kotimaa-lehdessä,
2. päätti määrätä viran täytettäväksi 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan,
3. päätti palkan määräytyvän vaativuusryhmän 602 mukaan, ja toteaa lisäksi, että vastaava kanttori on
oikeutettu 10 % vaativuuslisään,
4. päätti työsuhteen täyttämisessä noudatettavan kuuden kuukauden koeaikaa,
5. totesi, että valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan,
6. totesi, että hakijalta edellytetään rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote,
7. päätti valita valinnan valmistelusta vastaavaan työryhmään Risto Punkkisen, Minna Mäkisen, Seppo
Mikkosen ja kirkkoherra Risto Leppäsen. Lisäksi seurakunnan kanttoreille Kaisa Takkulalle ja Svetlana
Jääskeläiselle tai muulle erikseen sovittavalle kanttorille tarjotaan tilanteen niin salliessa mahdollisuus
osallistua haastattelun soitto-, laulu- ja kuoron johtamista koskevien haastatteluosioiden suunnitteluun ja
kuulemiseen. Haastattelut pidetään 29.10 ja 30.10.2018.”
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-------------KN 7.11.2018
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat 11 henkilöä: Rudolf Cerc, Marjut
Jaakola, Tuuli Lempa, Jouni Maunula, Eeva Moilanen, Tero Niemi, Jukka Saarinen, Mika
Sagulin, Tomi Satomaa, Jenni Urponen ja Jouni Vaaja. Hakijoista Tuuli Lempa ei täyttänyt
kelpoisuusehtoja.
Hakemusasiakirjojen yhteenveto toimitetaan sähköpostitse perjantaina 2.11. (pöytäkirjan
LIITE 1).
Hakemusasiakirjoihin voi perehtyä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina sekä
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kanttorin viran edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto (Kirkon
säädöskokoelma nro 63:n mukaisesti). Hakemusten perusteella päätettiin kutsua
haastattelutilaisuuteen ja musiikkinäytteen antoon seuraavat viisi hakijaa: Marjut Jaakola,
Eeva Moilanen, Tero Niemi, Jenni Urponen ja Tomi Satomaa. Haastattelut suoritettiin
29.10.2018.
Valmisteluista vastaa kirkkoherra yhdessä valmistelutyöryhmän kanssa. Esitys valittavasta
henkilöstä lähetetään sähköpostitse perjantaina 2.11. (pöytäkirjan LIITE 2).
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa ketkä ovat kelpoisia hakijoita B-kanttorin virkaan. Kelpoisia ovat: Rudolf
Cerc, Marjut Jaakola, Jouni Maunula, Eeva Moilanen, Tero Niemi, Jukka Saarinen,
Mika Sagulin, Tomi Satomaa, Jenni Urponen ja Jouni Vaaja.
2. toteaa mahdolliset jääviydet,
3. toteaa virkaan sisältyvän kuuden kuukauden koeaika, mikä oli mainittuna
hakuilmoituksessa,
4. toteaa, että valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan,
5. toteaa, että hakijalta edellytetään rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote,
6. toteaa palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 602 mukaisesti, ja että vastaava
kanttori on oikeutettu 10 % vaativuuslisään,
7. valitsee avoinna olevaan B-kanttorin virkaan Tomi Satomaan,
hänen koulutuksensa, työkokemuksensa sekä hänen haastattelussa osoittamiensa
henkilökohtaisten ominaisuuksien, soveltuvuuden, kyvykkyyden ja musiikillisen
ammattitaidon perusteella,
8. toteaa virkasuhteen alkavan 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan,
9. valitsee varalle Jenni Urposen.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto
1. totesi ketkä ovat kelpoisia hakijoita B-kanttorin virkaan. Kelpoisia ovat:
Rudolf Cerc, Marjut Jaakola, Jouni Maunula, Eeva Moilanen, Tero Niemi,
Jukka Saarinen, Mika Sagulin, Tomi Satomaa, Jenni Urponen ja Jouni Vaaja.
2. totesi mahdolliset jääviydet, joita ei ollut
3. totesi virkaan sisältyvän kuuden kuukauden koeaika, mikä oli mainittuna
hakuilmoituksessa,
4. totesi, että valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan,
5. totesi, että hakijalta edellytetään rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote,
6. totesi palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 602 mukaisesti, ja että
vastaava kanttori on oikeutettu 10 % vaativuuslisään,
7. valitsi avoinna olevaan B-kanttorin virkaan MuM Tomi Satomaan,
hänen koulutuksensa, työkokemuksensa sekä hänen haastattelussa
osoittamiensa henkilökohtaisten ominaisuuksien, soveltuvuuden,
kyvykkyyden ja musiikillisen ammattitaidon perusteella,
8. totesi virkasuhteen alkavan 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan,
9. valitsi varalle MuM, KM Jenni Urposen.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: hakijat, taloustoimisto

KN § 205
VUODEN 2018 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (KV)

Oheisessa esityslistan liitteen mukaisessa taulukossa on laskelma vuoden 2018
talousarvion investointikustannusten toteumista kohteittain tammikuusta 2018 syyskuuhun
2018, sekä arvio koko vuoden 2018 toteutumista.
Vuodelle 2018 on varauduttu toimitilahankkeeseen yhteensä 1.260.000 eurolla. Toimitilaa
rakennetaan parhaillaan ja tällä hetkellä 1-9.2018 kustannuksista on toteutunut 532.382
euroa. Koko tilikauden toteuma-arvio on 1.000.000 euroa. Toimitilainvestoinnista jää tänä
vuonna toteutumatta arviolta 260.000 euroa, koska työt eivät ole tässä kohtaa siinä
vaiheessa, kun talousarviota laadittaessa arvioitiin. Seurakuntatalon peruskorjausta ei
aloitettu tänä vuonna. Suunnitellun varastorakennuksen hankinta on ajankohtaista
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myöhemmin, toiseen paikkaan ja toisenlaisessa muodossa. Samoin Halssin
majoitusrakennuksen investointi on edessä vasta vuonna 2019-2020.
Pyöräkuormaaja hankittiin. Kalustemäärärahaa ei käytetty. Tarvasjoen pappilaan tehtiin
suunnitelmia jätevesi- ja muun saneerauksen osalta, mutta vain alle tuhannella eurolla.
Tarvasjoen pappilaan suunniteltua talousarviossa ollutta jätevesijärjestelmän saneerausta
tai muitakaan investointeja ei näillä näkymin toteuteta. Rakennus pyrittäneen myymään
nykyisessä kunnossaan.
Liedon kirkon peruskorjauksessa on hankesuunnitelman kustannukset ovat toteutuneet,
mutta varsinainen suunnittelu ja toteutus alkaa vasta tulevina vuosina.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy vuoden 2018 investoinnit oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua – valmistelu
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 206
MYYNTISAATAVIEN POISTO KIRJANPIDOSTA
Liedon seurakunnan voimassa olevan taloussäännön § 12 mukaisesti:
”Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien
saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen
päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä kirkkoneuvostolle.”
Myyntireskontrassa on vuodelta 2017 saamatta jääneitä myyntilaskuja. Kutakin laskua on
peritty tuloksettomasti. Luottotappioksi luokiteltavien saamisten bruttoarvo on 1292,60
euroa, alv-osuuden jälkeen 1231,81 euroa.
Luottotappiokirjaukset koskevat seuraavia tulosalueita:
Tehtäväalue

saatavatyyppi

summa

Hautaustoimi

hallinta-ajan pidennys

220,00
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Kirkonkirjojen pito
Rippikoulumaksut
Varhaisnuorisotyö
Päiväkerho
Seurakuntatalo
Diakonia

virkatodistukset
leirimaksut
leirimaksut
kerhomaksut
tilavuokrat ja pöytäliinat alv.
leirimaksu
Yhteensä

106,00
424,00
136,00
50,00
306,60
50,00
1292,60

------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että vuoden 2018 tilinpäätöksessä
kirjataan tulosta rasittamaan luottotappioina yhteensä 1231,81 myyntisaatavia (alv 0
%) vuodelta 2017.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 207
TARVASJOEN KAPPELISEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJAA KOSKEVA TÄSMENNYS
Vastaava diakoniatyöntekijä Taru Sahla on toimittanut kirkkoneuvostolle oheisen
täsmennyksen (pöytäkirjan LIITE 3), jossa tuodaan esille diakoniatyön täydentävä
näkökulma kappelineuvoston pöytäkirjaan 17.9.2018 § 43 c.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastaavan diakoniatyöntekijän lausunnossaan
esittämät täsmentävät näkökohdat.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: kappelineuvosto
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KN § 208
ANOMUSTA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS

KN § 209
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavat vastuuryhmien muistiot:
Palvelun vastuuryhmän muistio 17.10.2018 ja Taloushallinnon
vastuuryhmän muistio 1.11.2018 ja kävi keskustelun diakonian virkojen
täytöstä. Kirkkoneuvosto toteaa, että ryhdytään valmistaviin toimiin, että
toinen viroista täytetään vastaavana diakoniatyöntekijän virkana ja
toinen määräaikaiseksi.

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
KN § 210
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherran viranhaltijapäätös:
Nro 33/18 16.10.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.

KN § 211
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vastaavan diakoniatyöntekijän viranhaltijapäätökset:
Nro 13/18 10.10.2018 - Nro 15/18 12.10.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 212
MUUT ASIAT
Ei ollut muita asioita.
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KN § 213
ILMOITUSASIAT
Seurakuntavaalien tilannekatsaus

KN § 214
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 4).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 215
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 8.22.11.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 31.10.-22.11.2018.

Lieto, 22.11.2018

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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