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Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
kirkkovaltuuston pj.
Heikkilä Martti
kirkkovaltuuston varapj.
Mäkinen Minna
kappelineuvoston pj.
Ilonen Markku
talouspäällikkö
Koski Sari
hallintosihteeri, sihteeri
Laine, Esko
§ 122 aikana
Linnasaari-Liimatainen,
Päivi, vast.lastenohjaaja § 123 aikana
Lahdenkauppi, Kaisa, § 124 aikana
vast. nuorisotyönohjaaja
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 13 / 6 2018

Liedossa 13 / 6 2018

Eliisa Lehti
pöytäkirjantarkastaja

Tellervo Jokila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 14.6.29.6.2018 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa
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Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 118
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Leena Karvala toimitti alkuhartauden.
KN § 119
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 5.6.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 120
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Kalle Virtanen ja Eliisa Lehti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
Eliisa Lehti ja Tellervo Jokila.

KN § 121
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi puheenjohtajan
otettua ilmoitusasioihin: Yhteisvastuukeräyksen 2018 tuotto,
Mestarinsalin äänentoisto ja Kesäteatterin kutsu. Matti Mäkitalo todettiin
jääviksi § 123 päätöksenteon ajaksi.
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KN § 122
VALMIUSSUUNNITELMA
Ark. 0.1

Valmiussuunnitelman pyrkimyksenä on varmistaa organisaation toiminta ja sen
perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu sisältää organisaation
toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhdessä alueen viranomaisten
kanssa.
Liedon seurakunnan voimassaoleva poikkeusolojen valmiussuunnitelma on vuodelta 1997.
Kirkkoneuvosto päätti päivittää valmiussuunnitelman ja pyysi rovasti Esko Lainetta
laatimaan pohjaluonnoksen valmiussuunnitelmasta. Valmiussuunnitelman päivittämistä
varten nimettiin myös 18.5.2017 työryhmä, johon kuuluivat rovasti Esko Laine,
talouspäällikkö Markku Ilonen, hallintosihteeri Sari Koski sekä Pertti Tenhunen ja Marjo
Sinokki.
Rovasti Esko Laine esittelee kokouksessa kirkkoneuvostolle erikseen toimitettua Liedon
seurakunnan valmiussuunnitelmaa koskevaa luonnosta.
----------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Liedon seurakunnan valmiussuunnitelman.
Kirkkoneuvosto toteaa, että valmiuspäällikkö vastaa valmiussuunnitelman liitteiden
päivittämisestä ja työyhteisön koulutuksen järjestämisestä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

KN § 123
LASTENOHJAAJIEN ANOMUKSET JA LAPSITYÖN TILANNE
Seurakunnan perinteiseen päiväkerhotoimintaan osallistuminen on kunnallisen
päivähoidon muutosten vuoksi vähentynyt viime vuosina merkittävästi. Syksyllä 2018
päiväkerhotoiminnan kerhoryhmät eivät ilmoittautumisten mukaan täyty aikaisempien
vuosien tapaan.
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Päiväkerhoryhmien minimikokona on pidetty seitsemää lasta. Päiväkerhotyössä on
havahduttu pohtimaan, mikä on Liedon seurakunnan linja ryhmien minimikokojen suhteen.
Kirkkohallituksen varhaiskasvatustiimin linjauksen mukaan ”yhdellä ohjaajalla voi olla
korkeintaan 10-12 lasta, kahdella ohjaajalla 15-18 lasta. Kun lapsiryhmässä on mukana 3–
vuotiaita ja ohjaajia on kaksi (2), on nähty hyväksi asettaa ylärajaksi 12 lasta. Yhden (1)
ohjaajan ryhmässä, jossa on mukana 3-vuotiaita, voi olla vain 8-10 lasta. Jos ryhmässä on
vain 3-vuotiaita, ryhmäkooksi suositellaan 6 lasta. Mikäli 3-vuotiaiden kerhokerta kestää 11,5 tuntia, ryhmässä voi olla 7-8 lasta.”
Liedon seurakunnan päiväkerhotyössä ryhmän minimikoon on syytä olla kahdeksan lasta,
kun ryhmässä on kaksi ohjaajaa. Mikäli päiväkerhoryhmän minimikoko ei täyty, on
tarkoituksenmukaista, että ryhmässä on mukana vain yksi työntekijä tai kerhoryhmiä
yhdistellään tai seurakunnan lastenohjaajien työpanosta suunnataan uudella tavalla.
Samaan aikaan kun päiväkerhoryhmiin osallistuminen on vähentynyt, esimerkiksi lasten ja
aikuisten yhteiset perhekerhot sekä iltaperhekerhot ovat kasvattaneet suosiotaan. Lisäksi
viime vuosina lapsityö on entistä enemmän panostanut uusiin toimintamuotoihin ja osin
myös hakeutunut kokonaan uusille seurakunnan tehtäväalueille. Tästä esimerkkinä ovat
lastenohjaajien vanhainkotivierailut.
Muuttuneessa tilanteessa seurakunnan on aika linjata kerhoryhmien minimikokojen
osallistujamäärä sekä samalla keskustella päiväkerhotoiminnan tulevista suuntaviivoista ja
kerhopisteiden käyttöasteesta. Ryhmäkoon osalta on hyvä huolehtia, että toiminta on
turvallista ja huomioi lapsiasiainvaikutukset.
Muutosten johdosta lastenohjaaja Tiina Aaltonen on anonut lyhennettyä työaikaa ajalle
1.8.2018-31.5.2019. (Viikkotyöaika olisi 60% kokonaistyöajasta eli 23h15min/vko) ja
lastenohjaaja Tuula Mäki on anonut lyhennettyä työaikaa seuraavaan kerhokauteen (syksy
2018 ja kevät 2019) alkaen 1.8.2018. Viikkotyöajan tuntimääräksi hän on anonut 35
h15min/vko.
Lapsityön osalta on hyvä selvittää, olisiko lastenohjaajien tehtävänkuvia muokattavissa
siten, että he siirtyisivät lapsityön projektityöntekijöiksi ja työajattoman työn piiriin. Tällä
tavalla seurakunta pystyisi palvelemaan entistä paremmin lapsiperheitä leiri- ja ilta-aikaan
toteutuvassa toiminnassa.
----------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. kuulee vastaavan lastenohjaajan Päivi Linnasaari-Liimataisen selvityksen lapsityön
tilanteesta ja keskustelee tulevaisuuden suuntaviivoista,
2. päättää päiväkerhoryhmän minimikooksi vähintään kahdeksan lasta, kun ryhmää
ohjaa kaksi ohjaajaa. Muuten ryhmäkokojen suhteen noudatetaan Kirkkohallituksen
varhaiskasvatustiimin ohjeistusta,
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3. hyväksyy Tiina Aaltosen ja Tuula Mäen lyhennetyt työajat anomusten mukaisesti.
4. päättää selvittää lastenohjaajien tehtävänkuvien muokkaamisen siten, että
lastenohjaajien toimisivat jatkossa seurakunnan lapsityön projektityöntekijöinä ja
työajattomina seurakunnan työntekijöinä.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kuuli vastaavaa lastenohjaaja Päivi Linnasaari-Liimataista ja keskusteli
asiasta. Neuvosto keskusteli myös päiväkerhoryhmän vähimmäislapsimäärästä.
Kirkkoherra ehdotti määräksi viittä lasta ja Leena Karvala kuutta lasta. Leena Karvalan
ehdotus ei saanut kannatusta.
Ennen päätöksentekoa Päivi Linnasaari-Liimatainen ja Matti Mäkitalo poistuivat
kokouksesta. Kirkkoherra teki muutetun päätösehdotuksen.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. kuulee vastaavan lastenohjaajan Päivi Linnasaari-Liimataisen selvityksen lapsityön
tilanteesta ja keskustelee tulevaisuuden suuntaviivoista sekä toteaa, että lapsityön
työpanos suunnataan lapsi- ja perhetyöhön,
2. päättää päiväkerhoryhmän minimikooksi vähintään kahdeksan lasta, kun ryhmää
ohjaa kaksi ohjaajaa. Päiväkerhoryhmää ei perusteta, mikäli ryhmässä on
vähemmän kuin viisi lasta. Muuten ryhmäkokojen suhteen noudatetaan
Kirkkohallituksen varhaiskasvatustiimin ohjeistusta,
3. hyväksyy Tiina Aaltosen ja Tuula Mäen lyhennetyt työajat anomusten mukaisesti.
4. päättää selvittää lastenohjaajien tehtävänkuvien muokkaamisen siten, että
lastenohjaajat toimisivat jatkossa seurakunnan lapsi- ja perhetyön työajattomina
työntekijöinä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto
1. kuuli vastaavan lastenohjaajan Päivi Linnasaari-Liimataisen selvityksen
lapsityön tilanteesta ja keskusteli tulevaisuuden suuntaviivoista sekä totesi,
että lapsityön työpanos suunnataan lapsi- ja perhetyöhön,
2. päätti päiväkerhoryhmän minimikooksi vähintään kahdeksan lasta, kun
ryhmää ohjaa kaksi ohjaajaa. Päiväkerhoryhmää ei perusteta, mikäli
ryhmässä on vähemmän kuin viisi lasta. Muuten ryhmäkokojen suhteen
noudatetaan Kirkkohallituksen varhaiskasvatustiimin ohjeistusta,
3. hyväksyi Tiina Aaltosen ja Tuula Mäen lyhennetyt työajat anomusten
mukaisesti.
4. päätti selvittää lastenohjaajien tehtävänkuvien muokkaamisen siten, että
lastenohjaajat toimisivat jatkossa seurakunnan lapsi- ja perhetyön
työajattomina työntekijöinä.
Muutoksenhaku: kohdat 2-3: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon; kohdat 1 ja 4: ei
muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto, valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Tiina Aaltonen, Tuula Mäki, Päivi Linnasaari-Liimatainen, taloustoimisto.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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KN § 124
VASTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVIEN UUDISTAMINEN

Liedon seurakunnassa toimii tällä hetkellä lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyöstä vastaavat
työntekijät. Heidän tehtävänään on johtaa työalan toimintaa, vastata työntekijätiimin
kokouksista, käsiteltävien asioiden valmistelusta ja huolehtia niissä tehtävien päätösten
toimeenpanosta. Työalavastaavat toimivat tiimin jäsenten lähiesimiehenä, käyvät
kehityskeskustelut työntekijätiimin jäsenten kanssa ja edustavat tiimiään seurakunnassa.
Edellä mainittujen kolmen vastaavan työntekijän lisäksi seurakunnan musiikkityötä
koordinoi vastaava kanttori. Hän ei kuitenkaan toimi kahden muun kanttorin
lähiesimiehenä.
Kirkkoneuvoston käsittelemässä Liedon seurakunnan hallinto- ja
henkilöstösuunnitelmassa 2020 on kirjattu seuraavat linjaukset vastaavia työntekijöitä
koskien:
 Liedossa on tähän asti toiminut lapsityön, nuorisotyön, diakoniatyön ja musiikkityön
vastaavat työntekijät hieman erilaisin tehtävänkuvin ja valtuuksin. Vastaavien
ympärillä on oma työntekijätiimi. Yhtäältä tämä on hyvä malli ja toimiva, toisaalta
siilouttaa työalat ja lisää kokousten määrää. On myös samalla huomattava, että
seurakunnassa toimii työaloja, joissa ei ole erikseen nimettyä tiimiä tai vastaavaa
työntekijää.
 ”Yhdessä”-seurakuntastrategiassa olemme sitoutuneet murtamaan työalarajoja ja
toimimaan entistä enemmän yhdessä. Siksi rakenteiden keventämistä ja
työalarajojen murtamista koskeva haaste tulee ulottaa myös työntekijätasolle ja
operatiiviseen toimintaan.
 Jatkossa on pohdittava, voisiko seurakunnassa olla vain vastuuryhmien varaan
rakentuvat vastaavat työntekijät, siis yhteensä kolme vastaavaa työntekijää ja
heidän ympärilleen vastuuryhmien mukaisesti rakentuvat työntekijätiimit.
Taloushallinnon vastuuryhmään ei tarvitse erikseen nimetä vastaava, koska
talouspäällikkö johtaa toimialaa.
 uusi vastaavien roolin määrittely edellyttää vastaavan johtosäännön päivittämistä ja
hyväksymistä kirkkovaltuustossa. Tällöin myös vastaavan viranhaltijapäätöksen
saisivat kirkkovaltuuston mandaatin.
 Lisäksi olisi tarpeen julistaa uuden hallintomallin mukaiset vastaavien tehtävät
työyhteisön sisällä haettavaksi siten, että halukkaat työntekijät voisivat ilmoittautua
kiinnostuksen tehtävään laatimalla vastuuryhmän työnäkyä ja toimintaa koskevan
suunnitelman. Kirkkoneuvosto nimeäisi tältä pohjalta vastaavat työntekijät
esimerkiksi 4 vuoden määräajaksi.
Kirkkoneuvostossa on sovittu, että mikäli päätetään uudistaa tehtävänkuvia ja
johtosääntöjä, uudet vastaavat työntekijät voisivat aloittaa tehtävissään vuoden 2019
alussa. Vastaavien työntekijöiden tehtävien pohtiminen on ajankohtaista myös siksi, että
seurakunnan vastuuryhmistä alkaa olla riittävästi kokemusta.
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Työaloilta välittynyt toivomus on, että jatkossa seurakunnan vastuuryhmät
(jumalanpalveluselämä, palvelu ja kasvatus) voisivat olla enemmän toiminnallisia ryhmiä.
Niiden toivotaan koostuvan vahvemmin työalla aktiivisesti toimivista jäsenistä, eikä
niinkään muodostuvan hallinnon intresseistä käsin. Vastuuryhmien jäsenet tulevat
uudelleen nimettäväksi vuoden 2019 alusta. Mikäli vastaavien työntekijöiden tehtäviä
muokataan, samassa yhteydessä voi olla tarkoituksenmukaista arvioida uudelleen myös
vastuuryhmien roolia, tehtäviä ja kokoonpanoa.
Päivittämisen ajankohtaisuutta tukee lisäksi se, että diakoniatyön työntekijätilanne on
muuttumassa, lapsityö hakee uutta roolia ja lisäksi vastaava kanttori Kaisa Takkula on
pyytänyt, ettei hänen tarvitsisi enää 1.8.2018 jälkeen toimia vastaavan kanttorin
tehtävässä.
On pohdittava, voisiko vastaavien työntekijöiden tehtävät hahmottaa jatkossa
vastuuryhmien vastuunjaon pohjalta. Siis siten, että jatkossa olisi neljän vastaavan
työntekijän sijasta kolme vastaavaa työntekijää:
1. Jumalanpalveluselämän vastaava työntekijä (pappi tai kanttori)
2. Palvelun vastaava työntekijä (diakoniatyöntekijä tai pappi)
3. Kasvatuksen vastaava työntekijä (nuorisotyönohjaaja)
Kirkkoneuvoston on syytä tehdä linjapäätös siitä, lähdetäänkö työalavastaavien tehtäviä
koskevaan uudistamisprosessiin vai säilytetäänkö vastaavien työntekijöiden nimikkeet ja
tehtävät ennallaan.
Mikäli päätetään säilyttää nykyiset neljä vastaavaa työntekijää, joka tapauksessa on
läpikäytävä ja tarpeen päivittää heitä koskevat johtosäännöt.
----------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. kuulee vastaavan nuorisotyöntekijän Kaisa Lahdenkaupin näkemyksiä
mahdollisesta uudistusprosessista,
2. merkitsee tiedoksi, että Kaisa Takkula toimii vastaavana kanttorina 31.7.2018
saakka ja toteaa, että kirkkoherra, kanttorit, ja kirkkoherranvirasto huolehtivat
kollegiaalisesti musiikkityön koordinaatiotehtävistä vuoden 2018 loppuun saakka,
3. päättää
3.1. joko käynnistää vastaavien työnkuvia koskevan uudistamisprosessin
tai
3.2. päivittää vastaavien tehtävänkuvat ja johtosäännöt nykyisten neljän vastaavan
työntekijöiden pohjalta
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Käsittely:
Kirkkoneuvosto kuuli vastaavaa nuorisotyöntekijää Kaisa Lahdenkauppia. Kirkkoneuvosto
keskusteli vastaavien työntekijöiden mahdollisesta tulevasta roolista ja määrästä.
Kaisa Lahdenkauppi poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto
1. kuuli vastaavan nuorisotyöntekijän Kaisa Lahdenkaupin näkemyksiä
mahdollisesta uudistusprosessista,
2. merkitsi tiedoksi, että Kaisa Takkula toimii vastaavana kanttorina 31.7.2018
saakka ja totesi, että kirkkoherra, kanttorit, ja kirkkoherranvirasto huolehtivat
kollegiaalisesti musiikkityön koordinaatiotehtävistä vuoden 2018 loppuun
saakka,
3. päätti päivittää vastaavien tehtävänkuvat ja johtosäännöt nykyisten neljän
vastaavan työntekijöiden pohjalta.
Muutoksenhaku: kohdat: 1-2 ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto ja kohta 3 ei
muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 125
DIAKONIAN VIRKA
Viite: KN 26.4.2018 § 89
Liedon seurakunnassa on täyttämättä oleva diakonian virka. Virka on
tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi siten, että se voidaan täyttää mahdollisimman
pian alla olevalla hakuilmoituksella:
”Liedon seurakunnassa on haettavana
DIAKONIAN VIRKA
Liedon seurakunta on hieman yli 15 000 jäsenen kasvava ja vireä, miljööltään
maaseutumainen ja luonnonläheinen seurakunta Turun läheisyydessä. Kunnan väkiluku
on vajaa 20 000. Seurakunnan palveluja on kunnan keskustan lisäksi eri taajamissa.
Liedon seurakunnassa tehdään laaja-alaista diakoniaa viiden viranhaltijan tiimillä ja
vapaaehtoistoimintaa painottaen.
Viran kelpoisuusehtona on piispankokouksen hyväksymä diakonian tutkinto.
Arvostamme diakonian tuntemusta, alan työkokemusta, myönteistä asennetta sekä hyviä
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 8/2018

Kirkkoneuvosto

12.6.2018

85

_____________________________________________________________________________

Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 mukaan. Viran vastaanotto on
1.8.2018 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: vastaava diakoniatyöntekijä Taru Sahla, p. 044 7443218, taru.sahla@evl.fi
Lisätietoja seurakunnasta: liedonseurakunta.fi
Hakuaika päättyy 25.5.2018 klo 13. Haastattelut pidetään ti 29.5.2018.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteeseen:
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto
Hyvättyläntie 6
21420 LIETO
kuoreen merkintä: diakonian virka.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.”
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa diakonian viran haettavaksi oheisella ilmoituksella seurakunnan,
työvoimahallinnon sekä evl-rekrytoinnin verkkosivuilla sekä näillä sivuilla julkaistavaan
ilmoitustekstiin viittaavalla ilmoituksella Turun Sanomissa ja Kotimaassa,
2. määrätä viran täytettäväksi 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan,
3. palkan määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaan,
4. työsuhteen täyttämisessä noudatettavan kuuden kuukauden koeaikaa sekä
5. valita valinnan valmistelusta vastaavaan työryhmään palvelun vastuuryhmästä Soili
Leppäsen ja Pertti Tenhusen, sekä vastaavan diakoniatyöntekijä Taru Sahlan ja
kirkkoherra Risto Leppäsen. Haastattelut pidetään 29.5.2018.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti
1. julistaa diakonian viran haettavaksi oheisella ilmoituksella seurakunnan,
työvoimahallinnon sekä evl-rekrytoinnin verkkosivuilla sekä näillä sivuilla
julkaistavaan ilmoitustekstiin viittaavalla ilmoituksella Turun Sanomissa ja
Kotimaassa,
2. määrätä viran täytettäväksi 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan,
3. palkan määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaan,
4. työsuhteen täyttämisessä noudatettavan kuuden kuukauden koeaikaa sekä
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5. valita valinnan valmistelusta vastaavaan työryhmään palvelun vastuuryhmästä
Soili Leppäsen ja Pertti Tenhusen, sekä vastaavan diakoniatyöntekijä Taru Sahlan ja
kirkkoherra Risto Leppäsen. Haastattelut pidetään 29.5.2018.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: työryhmään valitut.

---------------------KN 12.6.2018
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat 12 henkilöä: Jenna Ala-Nisula, Anne
Alkio, Erja Andersson, Susanna Arvio, Katri Fältberg, Risto Hiltunen, Katri Joukamo, Mervi
Kanniainen, Emily Laakso, Katja Laaksonen, Aira Putkonen, Kaarina Saarenpää.
Hakemusasiakirjojen yhteenveto liitteenä (pöytäkirjan liite LIITE 1). Hakemusasiakirjoihin
on mahdollista perehtyä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina sekä
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian tutkinto. Hakijoista
Emily Laaksolla ei ollut vaadittavaa tutkintoa, joten hänet todettiin epäpäteväksi.
Hakemusten perusteella haastattelutyöryhmä päätti kutsua haastattelutilaisuuteen
seuraavat viisi hakijaa: Jenna Ala-Nisula, Erja Andersson, Susanna Arvio, Katja
Laaksonen ja Kaarina Saarenpää. Haastattelut pidettiin tiistaina 29.5.2018 ja keskiviikkona
30.5.2018.
Haastattelutyöryhmän lausunto pöytäkirjan liitteenä (LIITE 2).
Työryhmä päätyi esittämään lausuntonaan, että diakonian virkaan valitaan sosionomidiakoni (AMK), ETM Katja Laaksonen ja hänen varalleen sosionomi-diakoni (AMK)
Kaarina Saarenpään.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa ketkä ovat kelpoisia hakijoita diakonian virkaan. Kelpoisia ovat:
Jenna Ala-Nisula, Anne Alkio, Erja Andersson, Susanna Arvio, Katri
Fältberg, Risto Hiltunen, Katri Joukamo, Mervi Kanniainen, Katja
Laaksonen, Aira Putkonen, Kaarina Saarenpää,
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2. toteaa mahdolliset jääviydet,
3. toteaa, että valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote,
4. toteaa virkaan sisältyvän kuuden kuukauden koeaika, mikä oli mainittuna
hakuilmoituksessa,
5. toteaa palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaisesti,
6. valitsee avoinna olevaan diakonian virkaan Katja Laaksosen,
hänen koulutuksensa ja hänen haastattelussa osoittamiensa
henkilökohtaisten ominaisuuksien, soveltuvuuden ja kyvykkyyden
perusteella,
7. toteaa virkasuhteen alkavan 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan,
8. valitsee varalle Kaarina Saarenpään.
Päätös:
Kirkkoneuvosto
1. totesi ketkä ovat kelpoisia hakijoita diakonian virkaan. Kelpoisia ovat:
Jenna Ala-Nisula, Anne Alkio, Erja Andersson, Susanna Arvio, Katri
Fältberg, Risto Hiltunen, Katri Joukamo, Mervi Kanniainen, Katja
Laaksonen, Aira Putkonen, Kaarina Saarenpää,
2. totesi mahdolliset jääviydet, joita ei ollut,
3. totesi, että valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote,
4. totesi virkaan sisältyvän kuuden kuukauden koeaika, mikä oli
mainittuna hakuilmoituksessa,
5. totesi palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaisesti,
6. valitsi yksimielisesti avoinna olevaan diakonian virkaan Katja
Laaksosen, hänen koulutuksensa ja hänen haastattelussa
osoittamiensa henkilökohtaisten ominaisuuksien, soveltuvuuden ja
kyvykkyyden perusteella,
7. totesi virkasuhteen alkavan 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan,
8. valitsi varalle Kaarina Saarenpään.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: viranhakijat, taloustoimisto
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KN § 126
VIRKAVAPAUSANOMUS

Diakoni Saara Kerola on anonut kuuden kuukauden virkavapautta ajalle 1.9.2018-28.2.2019
hoitaakseen toista työtehtävää muualla.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää virkavapaan ja valitsee sijaiseksi Risto Hiltusen
10.8.2018-28.2.2019 väliseksi ajaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Saara Kerola, Taru Sahla, Risto Hiltunen, taloustoimisto

KN § 127
SIRATEN TUTKIMUSRAPORTTI TARVASJOEN PAPPILASTA

Tarvasjoen pappilaan on tehty Siraten toimesta tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää
pappilan asuinrakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto ja vaikutukset sisäilmaan. Rakenteiden mahdollisia kosteus- ja mikrobivaurioita tutkittiin kosteuskartoituksen,
rakennekosteusmittausten, rakenneavausten ja materiaalinäytteiden avulla. Rakennuksen
painesuhteita ja ilmanvaihdon toimintaa selvitettiin paine-eroseurannalla. Ilmavuotoja ja
epäpuhtauksien kulkeutumista mahdollisilta vaurioalueilta sisäilmaan selvitettiin merkkisavuilla.
Tehtyjen tutkimusten perusteella alapohjan eristetilassa todettiin laaja-alaisia mikrobivaurioita. Alapohjan kunto on muutoinkin huono ja se tulisi kunnostaa kokonaisuudessaan.
Rakennuksen pohjoisen puoleisesta rinteestä kulkeutuu hulevesiä rakennusta kohti, joka
aiheuttaa rakennukselle merkittävää kosteuskuormaa.
Tilojen käyttäjien altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on erittäin todennäköistä ja toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi tulisi aloittaa välittömästi. Väliaikaisena korjauksena
sisäilman laatuun on käytetty seurakunnan vuokraamia ilmanpuhdistimia. Tiloissa, joissa
ilmanpuhdistimet olivat käytössä, näytteissä ei todettu normaalista poikkeavaa.
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Siraten raportti toimitetaan sähköpostitse kokonaisuudessaan kirkkoneuvoston jäsenten
luettavaksi. Tutkimustulokset on toimitettu myös vuokralaiselle, Familar Oy:lle.
Liedon seurakunnan investointisuunnitelmassa on varattu vuosille 2018 ja 2019 yhteensä
110.000 euroa Tarvasjoen pappilan jätevesijärjestelmään ja muuhun saneeraukseen.
Mahdollisia korjauksia tai muita toimenpiteitä Tarvasjoen pappilan osalta voidaan
suunnitella vasta, kun vuokralainen on päättänyt omista jatkotoimistaan.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee Siraten tutkimustuloksen Tarvasjoen
pappilarakennuksesta tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 128
TOIMITALOHANKKEEN RAKENNUSAJAN VALVONTA

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.12.2017 § 218 valinnut A-Insinöörit
Rakennuttaminen Oy:n toimitilahankkeen rakennuttamistehtävien toteuttajaksi.
Tarjoukseen on sisältynyt optio työmaavalvonnasta, summaltaan 58.500 euroa. Tarjous
sisältää rakennusteknisten töiden, LVIA-töiden sekä sähkötöiden valvontatyötä yhteensä
600 tuntia.
Rakennusajalle on hyvä valita talouspäällikön avuksi myös toinen henkilö edustamaan
Liedon seurakuntaa työmaakokouksissa ja nopealla aikataululla esille tulevissa työmaan
asioissa.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1. hyväksyy A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n tarjouksen työmaavalvonnasta,
summaltaan 58.500 euroa (sis.alv 24%)
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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2. valitsee henkilön edustamaan Liedon seurakuntaa työmaakokouksissa ja nopealla
aikataululla esille tulevissa työmaan asioissa
Käsittely:
Kirkkoneuvosto keskusteli tarjouksesta ja henkilön valitsemisesta edustamaan
seurakuntaan. Talouspäällikkö ehdotti Ilkka Jokioista. Kalle Virtanen ehdotti, että
valittaisiin myös toinen maallikkojäsen tähän ryhmään. Hän ehdotti jäseneksi Pertti
Tenhusta. Aino Nurmi kannatti tätä. Talouspäällikkö teki muutetun päätösehdotuksen.
Talouspäällikön muutettu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1. hyväksyy A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n tarjouksen työmaavalvonnasta
kiinteään kokonaishintaan, summaltaan 58.500 euroa (sis.alv 24%)
2. valitsee Ilkka Jokioisen ja Pertti Tenhusen edustamaan Liedon seurakuntaa
työmaakokouksissa ja nopealla aikataululla esille tulevissa työmaan asioissa
Päätös:
Kirkkoneuvosto:
1. hyväksyi A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n tarjouksen työmaavalvonnasta,
kiinteään kokonaishintaan, summaltaan 58.500 euroa (sis.alv 24%)
2. valitsi talouspäällikkö Markku Ilosen, Ilkka Jokioisen ja Pertti Tenhusen
edustamaan Liedon seurakuntaa työmaakokouksissa ja nopealla aikataululla
esille tulevissa työmaan asioissa.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Ilkka Jokioinen, Pertti Tenhunen

KN § 129 SALAINEN
(Julkisuuslaki 24 § 2 momentti)

KN § 130
KIRKKOVALTUUSTON 26.4.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.4.2018 tehnyt päätökset seuraavissa asioissa:
5 § Vaalilautakunnan asettaminen ja äänestysalueisiin jakautuminen
6 § Asiakirjojen siirtäminen Kansallisarkistoon
7 § Eroaminen luottamustehtävistä
8 § Luottamushenkilövalinnat
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------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston edellä mainitut päätökset,
2. toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä,
3. päättää, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - täytäntöönpano.
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 131
KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2018
Tarvasjoen kappelineuvosto on kokouksessaan 2/2018 käsitellyt Tarvasjoen kirkossa
noudatettavan kolehtisuunnitelman (pöytäkirjan LIITE 3) 15.7.-31.12.2018 ajanjaksolle.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tarvasjoen kappelineuvoston
pöytäkirjan 2/2018 ja sen liitteen numero 3 ”Kappelin päivän
pienryhmäkeskustelujen yhteenveto” sekä hyväksyy Tarvasjoen
kirkossa noudatettavan kolehtisuunnitelman ajalla 15.7.-31.12.2018.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 132
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavan vastuuryhmän muistion:
Kasvatuksen vastuuryhmän muistio 10.4.2018.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 133
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherra Risto Leppäsen viranhaltijapäätökset:
Nro 25/18 28.5.2018 Kesän leiriavustajat
Nro 26/18 28.5.2018 Koululaisten kesäkerhojen ohjaajat 2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 134
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkosen viranhaltijapäätökset:
Nro 27/18 28.5.2018 Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava palvelusaika, Jenni Urponen
Nro 28/18 29.5.2018 Liukumatuntien maksaminen rahana, Hanna-Maija Mäki-Laurila
Nro 29/18 8.6.2018 Laura Markula, saldovapaa 11.5. ja 11.-12.6.2018
Nro 30/18 8.6.2018 Heli Nurmi, saldovapaa 9.-10.7.2018
Nro 31/18 8.6.2018 Heikki Soronen, saldovapaa 5.6.2018
Nro 32/18 8.6.2018 Talous- ja kiinteistötoimen työntekijöiden vuosilomat
Nro 33/18 8.6.2018 Martta Ikonen, leirikeskuksen tuntipalkkainen ruokapalvelutyöntekijä
6.-30.6.2018
Nro 34/18 8.6.2018 Leena Tamminen, srk-mestarin sijainen Tarvasjoella 14.4.-30.9.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 135
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vastaavan diakoniatyöntekijän Taru Sahlan viranhaltijapäätös:
Nro 5/18 21.5.2018 Rippileirimaksun vapautuksen anominen
Nro 6/18 21.5.2018 Rippileirimaksun vapautuksen anominen
Nro 7/18 28.5.2018 Rippileirimaksun vapautuksen anominen
Nro 8/18 6.6.2018 Rippileirimaksun vapautuksen anominen
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 8/2018

Kirkkoneuvosto

12.6.2018

93

_____________________________________________________________________________

KN § 136
MUUT ASIAT

Ei muita asioita.
KN § 137
ILMOITUSASIAT
Yhteisvastuukeräyksen 2018 tuotto
Mestarinsalin äänentoisto
Kesäteatterin kutsu

KN § 138
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 4).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 139
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.12.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 14.29.6.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.-29.6.2018.

Lieto, 29.6.2018

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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