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KN § 174
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Soili Leppänen toimitti alkuhartauden.

KN § 175
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 10.10.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 176
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. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin
toimistopäällikkö Kirsi Pelkonen.

KN § 177
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ilmoitusasioihin lisättiin talouspäällikön ajankohtaisasiat, muilta osin
esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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KN § 178
KIRKON HANKESUUNNITELMA JA TEOLOGINEN TAUSTASELVITYS (KV)
Liedon kirkon remontin tarpeesta on hallintoelimissä keskusteltu vuoden 2015 alusta
lähtien. Impulssina remontille oli kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen ja kirkon
peruskorjauksen tarpeiden arviointi. Tätä tarkoitusta varten kirkkoneuvosto perusti kirkon
remonttia koskevan työryhmän, joka tutustuikin lähialueilla tehtyihin kirkon remontteihin.
Seurakunta on paitsi taloudellisesti valmistautunut remonttiin, myös järjestänyt useita
avoimia seminaareja, kirkkohallituksen ja museoviraston asiantuntijavierailuita sekä
kerännyt seurakuntalaisten odotuksia ja toiveita kirkon remonttiin liittyen.
Kirkkoneuvosto on tehnyt seuraavat kirkon remonttia koskevat päätökset: kirkkoneuvosto
päätti 7.5.2015 kokouksessa perustaa Liedon kirkon peruskorjaustoimikunnan; vuonna
2016 kirkkoneuvosto päätti tilata Liedon Pyhän Pietarin kirkon peruskorjauksen
hankesuunnitelman Ins.tsto Jouko Sjöbergiltä ja tämän vuoden keväällä 12.4.2018
kirkkoneuvosto päätti tilata Hiljaisuuden ystävät ry:ltä kirkkotilaa koskevan teologisen
taustaselvityksen.
Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että kirkon remontti olisi käynnistynyt vuoden 2019 alusta.
Hankesuunnitelman viivästyminen ja toisaalta seurakunnan monitoimitilan rakentaminen
aiheuttivat kuitenkin sen, että kirkon remonttia päätettiin siirtää alkavaksi vuonna 2020.
Kirkkotilaa koskevissa seminaareissa ja asiantuntijakuulemisista on käynyt selväksi, että
kirkkotiloja koskeva ajattelu elää Euroopassa murrosta. Tämän saman havainnon on
tehnyt myös kirkolliskokous, jonka tulevaisuusselonteossa yksi painopiste on kirkkotilojen
kehittämistyö siten, että kirkkotilat voisivat entistä paremmin palvella seurakuntien
muuttuneita tarpeita.
Prosessin aikana Liedon kirkon remontti on saanut kiitettävästi kokonaiskirkollista
asiantuntijatukea. Asia on noussut esille hiippakunnallisissa yhteyksissä ja aiheen tiimoilta
on myös käynnistynyt kehittämishanke arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Lisäksi
seurakuntapastori Outi Tukia-Takala on ottanut Liedon kirkkotilan käytön ylemmän
pastoraalitutkinnon opinnäytetyönsä aiheeksi.
Liedon kirkkotilan remontti on viivästynyt, mutta samalla on järjestynyt aikaa ymmärtää
millaisen murroksen keskellä kirkkotilojen osalta elämme. On saatu koko valtuustokausi
aikaa jäsentää ajatuksia ja hahmottaa, millaista kirkkotilaa Liedossa tarvitaan. On
ensisijaisen tärkeää ymmärtää, ettei Liedon kirkko ole katedraali, vaan pieni keskiaikainen
harmaakivikirkko, vaatimaton Jumalan huone, mutta juuri sellaisenaan uniikki, lietolaisille
tärkeä ja toimiva kirkko sekä kiinnostava remonttikohde.
Prosessin aikana saadun palautteen ja käytyjen keskustelujen myötä on löytynyt remonttia
ohjaavaksi normiksi kaksi pääperiaatetta. Ensinnä remontissa haluttaisiin säilyttää ja
varjella Liedon harmaakivikirkon keskiaikaista pyhyyttä ja toiseksi etsiä esteetöntä ja
monikäyttöistä tulevaisuuden jumalanpalvelustilaa.
Kirkkoneuvosto tilasi Insinööritoimisto Jouko Sjöbergiltä hankesuunnitelman kesäkuussa
2016. Hankesuunnittelun osana oli tarkoituksena tehdä paitsi rakennushistoriallinen
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selvitys myös toteuttaa seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä
seurakuntalaisten kuuleminen.
Insinööritoimisto Jouko Sjöbergin laatima hankesuunnitelma Liedon harmaakivikirkon
remontoimisesta valmistui vasta syyskuussa 2018. Hankesuunnitelmassa Sjöberg tuo
esille yhden sisätilaa koskevan ratkaisun sekä lisäksi pohtii rakennusteknisiä ratkaisuja.
Lisäksi Sjöberg on laatinut kirkkotilasta vaihtoehtoisia pohjaratkaisuja, joita hän esittelee
kirkkoneuvoston puheenjohtajistolle 11.10.2018 ja edelleen kirkkoneuvostolle 17.10.2018.
Hankesuunnitelma on tärkeä paperi erityisesti rakennusteknisten seikkojen näkökulmasta,
mutta valitettavasti seurakunnan kirkkotilalle asettamien toiveiden ja lähtökohtien
kuuleminen ei hankesuunnitelmassa ja sen prosessissa onnistunut parhaalla mahdollisella
tavalla. Hankesuunnitelma ei myöskään ole keskittynyt, eikä sen ollut tarkoituskaan,
kirkkotilaa koskeviin teologisiin kysymyksiin.
Kirkkoneuvosto piti tärkeänä, että kirkkotilan kehittämistä koskien on tarvetta laatia myös
teologinen taustaselvitys. Tätä varten kirkkoneuvosto päätti 12.4.2018 tilata teologian
tohtori Mika KT Pajuselta teologisen taustaselvityksen kirkon remontin tarpeisiin.
Tavoitteena oli, että kirkkotilaan tehtäviä muutoksia arvioitaisiin ennen muuta
jumalanpalveluselämän tarpeista käsin.
Kirkkoneuvoston jäsenille, seurakunnan työntekijöille ja arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
edustajille tarjottiin mahdollisuutta tutustua Pajusen esittämiin näkökohtiin 2.10.2018
järjestetyssä tilaisuudessa.
Pajunen lähtee liikkeelle ennen muuta jumalanpalveluksen viettoa koskevista
näkökohdista ja pyrkii säilyttämään kirkon keskiaikaisen pyhyyden. Siksi hänen
taustaselvitystään on suunnittelussa ajatuksellisesti pidettävä ensisijaisena.
Suunnittelun kannalta on tärkeää, että pian valittavaksi tuleva arkkitehtitoimisto saa
perehdyttäväksi paitsi edellä mainitut rakennushistorialliset selvitykset myös seurakunnan
tarpeista nousevat kirkkotilaa koskevat pohja-ajatukset ja periaatteet.
Teologisia lähtökohtia käsittelevässä kirkkotilaseminaarissa 2.10.2018 suunnittelun
keskeisiksi periaatteiksi muodostuivat seuraavat sisätilan järjestämistä koskevat
näkökohdat, jotka otetaan harkittaviksi:
- Alttari sijoitetaan ristin juurelle, calvario-ryhmän kohdalle.
- Kasteallas palautetaan alkuperäisen kastealtaan paikalle, itä-länsi akselilla ja kirkon
länsipuolelle (teologinen taustaselvitys sivut 13 ja 15).
- Saarnatuoli/lukupulpetti sijoitetaan kastepaikan yhteyteen, sen länsipuolelle (teologinen
taustaselvitys sivut 14 ja 15).
- Lattian tasoeron poistaminen.
- Siirrettävät penkit tai istuimet sekä muut kirkkotilan kalusteet (myös saarnatuoli/
lukupulpetti ja kasteallas).
- Luonnonvalon maksimoiminen.
- Urkuparven poistaminen tai uudelleen muotoileminen.
- Urkujen sijoittaminen alttarin läheisyyteen, joko pohjois- tai eteläseinälle.
- Selvitetään ja arvioidaan digitaaliurkujen mahdollisuutta.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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- Pikkukirkosta tehdään lasiseinällä erotettava kappelitila.
- Esteettömälle wc-tilalle etsitään eri ratkaisuja (kirkon takaosa, asehuone, kellotapuli,
ulkopuolella oleva tila)
- Remontin yhteydessä arvioidaan myös kellotapulin tarjoamat lisämahdollisuudet
kirkkotilaa koskevia ratkaisuja haettaessa.
Sjöbergin vaihtoehto C on edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen tarkoituksenmukaisin.
Suunnitelmien etenemisen ja prosessin sujuvuuden vuoksi on olennaista, että myös
kirkkovaltuusto antaa lausunnon kirkkotilan kehittämistä koskevista suuntalinjoista ja
keskeisistä periaatteista. Kirkkotilaa koskevat konkreettiset ratkaisut tapahtuvat vasta
arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden tarkempien piirustusten ja suunnitelmien sekä
museoviraston lausunnon pohjalta. Kirkon remonttia koskevat suunnitelmat käsitellään
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa ja lupaviranomaisena toimii Kirkkohallitus.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1.kuulee Jouko Sjöbergin hankesuunnitelmaa koskevat täydentävät ja vaihtoehtoiset
pohjaratkaisut sekä käy yleiskeskustelun kirkon remonttiin liittyen,
2. saattaa hankesuunnitelman ja sen eri pohjaratkaisut sekä teologisen taustaselvityksen
kirkkovaltuuston tietoon,
3. esittää kirkkovaltuustolle, että Mika KT Pajusen teologisessa taustaselvityksessä
esitetyt ehdotukset ja oheisessa esittelyssä listatut näkökohdat otetaan Liedon kirkkotilan
suunnittelun pohja-ajatuksiksi.
Käsittely: Kokouksen alussa Jouko Sjöberg esitteli eri vaihtoehtoja kirkkotilan suunnittelun
pohjaksi. Keskustelun pohjalta kirkkoherra täydensi päätösesitystään.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1.kuulee Jouko Sjöbergin hankesuunnitelmaa koskevat täydentävät ja vaihtoehtoiset
pohjaratkaisut sekä käy yleiskeskustelun kirkon remonttiin liittyen,
2. saattaa hankesuunnitelman ja sen eri pohjaratkaisut sekä teologisen taustaselvityksen
kirkkovaltuuston tietoon, ja toteaa, että avoin kirkkotilaseminaari pidetään 22.11.2018 klo
18
3. esittää kirkkovaltuustolle, että Mika KT Pajusen teologisessa taustaselvityksessä
esitetyt ehdotukset ja Jouko Sjöbergin vaihtoehto C:n sekä oheisessa esittelyssä listatut
näkökohdat otetaan Liedon kirkkotilan suunnittelun pohja-ajatuksiksi.

Minna Mäkinen poistui klo 19.05.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 179
NIMIKKOTYÖNTEKIJÄT LITTOISTEN ALUEELLE
Liedon ja Kaarinan alueella sijaitseva Littoinen on väestöpohjaltaan ja asukasmäärältään
yksi Liedon tiheimmin asutetuista alueista. Liedon Littoisissa sijaitsee seurakunnan vuonna
2008 pintaremontoitu puukirkko ja seurakuntakoti, jotka molemmat ovat toiminnallisesti
olleet vajaakäytöllä. Säännöllistä viikoittain toistuvaa jumalanpalveluselämää Littoisten
kirkossa ei ole onnistuttu käynnistämään monista hyvistä yrityksistä huolimatta. Vuodesta
2016 Littoisten alueen jumalanpalveluselämää on koordinoinut yksi seurakunnan
kappalaisista. Koordinointi on parantunut aikaisemmista vuosista ja kirkollinen elämä on
osoittanut aktivoitumisen merkkejä, mutta alueen jumalanpalvelusyhteisön rakentamiseen
ei kappalaisen työpanoksesta ole voinut irrottaa riittäviä resursseja.
Säännöllisen jumalanpalveluselämän kehittäminen edellyttäisi työntekijät, jotka antaisivat
Littoisten alueen toiminnalle kasvot ja kantaisivat kokonaisvastuuta alueen
jumalanpalvelusyhteisön ja seurakunnallisen elämän kehittämisestä.
Kaarinan kirkkoherran kanssa on asiasta keskusteltu, mutta toistaiseksi Kaarinan
seurakunnan intressinä ei ole vahvistaa jumalanpalveluselämää Littoisissa eikä heillä ole
myöskään osoittaa pysyviä henkilöstöresursseja alueelle. Tähän vaikuttaa olennaisesti se,
ettei Kaarinan seurakunnalla ole alueella omaa kirkkoa. Neuvotteluita yhteistyöstä on silti
syytä jatkaa ja selvittää voisiko mahdollisesti tulevaisuudessa esimerkiksi Littoisten kylän
pappi olla seurakuntien yhteinen virka.
Littoisten alueella on virinnyt viime vuosien aikana erilaista yhteisöllistä toimintaa, joita
ovat muun muassa syysmarkkinat, keväällä järjestettävät Lumoavat pihat -tapahtuma ja
elokuussa Illallinen taivaan alla. Alueen asukkailta on tullut myös pyyntöjä
säännöllisemmän kirkollisen elämän käynnistämisestä Littoisten kirkossa.
Papiston jumalanpalvelussuunnitelmassa vuodelle 2019 on aikaisempaa selkeämmin
vahvistettu jumalanpalveluselämää Littoisten kirkossa. Säännöllisesti kokoontuva
jumalanpalvelusyhteisö ei kuitenkaan synny yhtäkkiä, vaan edellyttää läsnäoloa,
säännöllistä toimintaa, aktiivista työskentelyä ja verkostoitumista kylän alueella, erityisesti
sen kouluissa, päiväkodeissa, yhdistyksissä ja tapahtumissa.
On syytä vakavasti harkita parin vuoden kokeilua Littoisten alueen jumalanpalveluselämän
ja -yhteisön rakentamisessa. Tässä toiminnassa vapaaehtoisvoimilla tulee olla tärkeä rooli.
Alueelle on tarkoituksenmukaista perustaa väljä vapaaehtoistyötä tekevä tiimi ja sen
jäsenille voi jakaa kirkon ja seurakuntatalon avaimia. Onnistuessaan seurakuntakoti voisi
toimia kylän asukkaita ja elämää kokoavana olohuoneena ja kirkko monipuolisen sekä
kokeilevan jumalanpalveluselämän paikkana.
Määräaikaisen kokeilun päätyttyä on tarpeen arvioida toiminnan onnistumista. Mikäli
toiminta ei lisäpanostuksesta huolimatta aktivoidu, seurakunnan on vakavasti myös
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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.
Seurakunnan lapsityöstä olisi vapautettavissa lastenohjaaja Tiina Aaltonen Littoisten
alueen projektityöntekijäksi. Hän toimii parhaillaan 60 %:n työvelvoitteella lastenohjaajan
tehtävässä. Uudessa tehtävässä hän toimisi monipuolisesti paitsi seurakuntatyössä myös
suntion tehtävissä. Aaltonen on valmis työskentelemään projektityöntekijänä 80 %:n
työvelvoitteella. Samalla on hyvä arvioida uudelleen Littoisten alueen osa-aikaisen
vahtimestarin tehtäviä koskevat järjestelyt.
Seurakuntapastori Daniel Räsänen on ilmaissut kiinnostuksensa tehtävään. Hänen
erityisenä vastuualueena olisi Littoisten alueella tapahtuva kirkollisen työn kehittäminen ja
käynnistäminen. Lisäksi hän osallistuisi normaalisti Liedon seurakunnan rippikoulutyöhön.
Tämän järjestelyn johdosta niin kutsuttu kolmen kuukauden kesäpapin tehtävä on syytä
jättää täyttämättä.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. nimittää Tiina Aaltosen määräaikaiseksi 80 %:n projektityöntekijäksi Littoisten
alueelle 1.1.2019-31.12.2020. Esimiehenä toimii kirkkoherra ja palkkaluokka on
402:n mukaan lisättynä 5 %:n projektityöntekijän vaativuuslisällä.
2. valtuuttaa talouspäällikkö Markku Ilosen neuvottelemaan osa-aikaisen
vahtimestarin (16 %) tehtäviä koskevista järjestelyistä.
3. pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia nimeämään Daniel Räsäsen
määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta ajalle 1.1.201931.12.2020. Palkkaluokka 602:n mukaan.
Käsittely: Eliisa Lehti ehdotti, että asia käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Ehdotus ei saanut kannatusta.
Kaisa Johto poistui kokouksesta klo 19.25.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Tiina Aaltonen, Daniel Räsänen,
taloustoimisto
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KN § 180
SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN KOKOAIKAISTAMINEN
Seurakuntasihteeri Jaana Silander on palkattu vuodeksi 2018 toimimaan 100 %:n
työvelvoitteella. Aikaisemmin hän on toiminut kirkkoherranvirastossa seurakuntasihteerinä
80 %:n työvelvoitteella. Syynä töiden lisääntymiseen nähtiin Tarvasjoen virastopäivystys ja
vuonna 2018 kirkkoherranvirastolle lisätyötä teettävät seurakuntavaalit.
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston yhteisessä suunnittelupäivässä 20.9.2018
kartoitettiin viraston ja taloustoimiston työtehtäviä koskevia järjestelyitä. Samalla todettiin,
että taloustoimistossa olisi tarvetta pysyvämmälle lisätyöpanokselle. Taloustoimiston
pyynnöstä Jaana Silanderin työnkuva on tarpeen päivittää kokoaikaiseksi
seurakuntasihteeriksi.
Silanderin työpanokseen kuuluisivat seuraavat taloustoimiston tehtävät, kuten
taloustoimiston virka-ajalla tapahtuva puhelin- ja sähköpostipäivystys, Tarvasjoen ja osin
myös Liedon hautalaskutukset ja haudanhoitosopimuksia koskevat asiat, keskitetyt
toimistotarvikehankinnat ja taloustoimiston auttaminen ruuhkatilanteissa ja lisäksi Kipan
tarkastusryhmään kuuluminen.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösesitys:
Jaana Silanderin hoitama seurakuntasihteerin virka muutetaan kokoaikaiseksi 1.1.2019
alkaen. Viran palkkauskuluista 20 %:a kuuluu taloushallinnon kustannuspaikalle.
Palkkaluokka säilyy ennallaan.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Jaana Silander, taloustoimisto

KN § 181
VAATIVUUSRYHMÄN TARKISTUSPYYNTÖ
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KN § 182
KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2019

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 12/2018 lähettänyt seurakuntiin kolehtisuunnitelman,
johon sisältyy sen määräämät kolehdit sekä lisäksi suosituskolehtikohteita. Lisäksi Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt hiippakunnalliseen toimintaan osoitetut
kolehtikohteet.
Vuoden 2019 vapaasti valittavat kolehtikohteet noudattavat aikaisempaa kaavaa, vapaasti
valittavat kolehtipyhät on poimittu pääosin Kirkkohallituksen antamista kolehtisuosituksista.
Oman seurakunnan diakoniarahastoon kerätään kolehteja pääsiäisen ja joulun aikaan.
Vuoden 2019 kolehtisuunnitelma on esityslistan liitteenä.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Liedon seurakunnan kolehtisuunnitelman vuodelle 2019
ja se liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Liedon seurakunnan kolehtisuunnitelman vuodelle
2019 ja se liitetään pöytäkirjan liitteeksi 2.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 183
HENKILÖSTÖKOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019
Viite: KirVesTes: Liite 12
Työntekijöiden koulutushakemuksiin on mahdollista tutustua kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina sekä kokouksessa. Esityslistan liitteenä kooste
koulutushakemuksista.
Neuvottelupäiviin osallistutaan kirkkoherran/talouspäällikön erillisellä luvalla.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra
-----------
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. merkitsee tiedoksi työntekijöiden koulutushakemukset vuodelle 2019,
2. päättää, että koulutusaika lasketaan työajaksi ja siitä maksetaan
päivärahat ja matkakorvaukset KirVESTES:n mukaisesti,
3. valmistautuu tarvittaessa täydentämään koulutussuunnitelmaa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto
1. merkitsi tiedoksi työntekijöiden koulutushakemukset vuodelle 2019
(liite 3),
2. päätti, että koulutusaika lasketaan työajaksi ja siitä maksetaan
päivärahat ja matkakorvaukset KirVESTES:n mukaisesti,
3. valmistautuu tarvittaessa täydentämään koulutussuunnitelmaa.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen ja talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: työntekijät, taloustoimisto

KN § 184
TARVASJOEN 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 19.9.2018 klo 17.00 alkaen.
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Läsnä olivat: Risto Leppänen, Eliisa Lehti, Martti Heikkilä, Juhan Heinonen, Kaisa Johto,
Tellervo Jokila, Leena Karvala, Soili Leppänen, Seppo Mikkonen, Matti Mäkitalo, Ismo
Saarinen, Marjo Sinokki, Pertti Tenhunen, Riitta Aaltonen, Markku Ilonen, Outi Niiniaho ja
Sari Koski (siht.).
Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
Kaikki hautausmaat:
- Uudella hautausmaalla on kaadettu puita, mutta alueella on vielä paljon vanhoja puita
jäljellä, joiden kuntoa on seurattava. Todettiin, että olisi hyvä tehdä kuntokartoitus, jotta
huonokuntoiset puut voitaisiin saada kaadettua.
- Uuden hautausmaan kuusiaidan kuntoa on seurattava. Se on leikattu talkoilla vuosittain.
Lähitulevaisuudessa pitää päättää mitä vanhalle kuusiaidalle tehdään.
Muistio esityslistan liitteenä.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee muistion tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi muistion tiedoksi (liite 4).
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Tiedoksi: Riitta Aaltonen

KN § 185
HAUTAPAIKKAMAKSUT 2019 (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
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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
Nimilaatta Keisvuoren hautausmaalla
(sis. laatan ja kaiverruksen)
Nimilaatta Tarvasjoen hautausmaalla
(sis. laatan ja kaiverruksen)

250

0
100

80
160

------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksut vuodelle 2019 ovat yllä
olevan mukaiset.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta (valmistelu)
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 186
MAKSUPOLITIIKKA VUODELLE 2019
KOKOUSPALKKIOT

EUR

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kappelineuvosto
Vastuuryhmät ja
kirkkoneuvoston asettamat työryhmät

40
40
30
25

Jos kokoukset kestävät yli 3 tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 %
korotettuna.
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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)

0

0
80

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

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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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.

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)
Nuorisotyö
(sis. varhaisnuorisotyö)

Partiotyö

Rippikoulutyö

Diakonia
/ym.
aikuistyö

Leirimaksu:
Halssi/omasrk/vrk

10

10

10

12

Kuljetusmaksu
Halssi/hlö

8

8

-

oma kust.

-

7/10/13

-

-

Isoisten ja
kerhonohj.
palkkiot/
vrk
Leirikohtaisten
leiriavustajien
palkkiot/vrk
(ei kkpalkkaiset)

Retriitit

20

1 ohj/13/hlö
2 ohj/10/hlö
3 ohj/ 7/hlö

50

50

-

2) Isospalkkio määräytyy kolmivuotisen isoskoulutuksen perusteella.
3) Sisaruusalennus toisesta lapsesta 50 %, kolmannesta alkaen ilmainen.
4) Maksuvapauden myöntämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä: työntekijä selvittää
asian asianomaisen kanssa ja täyttää lomakkeen. Lomakkeet tuodaan talouspäällikön
päätettäväksi. Maksuvapaus myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan.
5) Vuodesta 2019 alkaen lapsi- ja perhetyön kesäkerhot ovat maksuttomia.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö ja kirkkoherra
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion laadintaperustaksi yllä esitetyn
maksupolitiikkaehdotuksen vuodelle 2019.

Käsittely:
Matti Mäkitalo ehdotti kappelineuvoston puheenjohtajan palkkion
kaksinkertaistamista, Pertti Tenhunen kannatti ehdotusta. Suoritettiin äänestys
päätösesityksen (jaa) ja Mäkitalon ehdotuksen (ei) pohjalta:
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jaa
ei
Leppänen Risto
x
Lehti Eliisa
x
Heinonen Juhan
x
Jokila Tellervo
x
Karvala Leena
x
Leppänen Soili
x
Mäkitalo Matti
x
Nieminen Pentti
x
Sinokki Marjo
x
Tenhunen Pertti
x
3
7

Leena Karvala ehdotti kappelineuvoston kokouspalkkioiden yhtenäistämistä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouspalkkioden kanssa, Matti Mäkitalo
kannatti ehdotusta. Suoritettiin äänestys päätösesityksen (jaa) ja Karvalan
ehdotuksen (ei) pohjalta:
Leppänen Risto
Lehti Eliisa
Heinonen Juhan
Jokila Tellervo
Karvala Leena
Leppänen Soili
Mäkitalo Matti
Nieminen Pentti
Sinokki Marjo
Tenhunen Pertti

jaa
x
x
x
x

ei

x
x
x
x
x
x
8

2

Päätös:
Äänestyksen tuloksena kappelineuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio
ehdotetaan maksettavaksi kaksinkertaisena.
Äänestyksen tuloksena kappelineuvoston kokouspalkkiot säilytetään
päätösesityksen mukaisena.
Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi maksupolitiikan vuodelle 2019 päätösesityksen
mukaan.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta (valmistelu)
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Risto Leppänen poistui kokouksesta klo 20.03, Eliisa Lehti siirtyi puheenjohtajaksi.
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KN § 187
ANOMUS
Kirkkoherra Risto Leppänen on toimittanut kirkkoneuvostolle oheisen anomuksen:
”Anomus kirkkoneuvostolle
Olen saanut kutsun osallistua Kirkon Ulkomaanavun kenttämatkalle Ugandaan 19.-27.1.2019.
Kutsun taustalla on Kirkon Ulkomaanavun teologisen strategian rakentaminen, jossa olen ollut
mukana vuosina 2016-2018. Strategia valmistui alkusyksystä 2018. Strategiaprosessissa mukana
olleet kirkkoherrat ovat saaneet kutsun Kirkon ulkomaanavun kenttämatkalle, jonka tarkoituksena
on tutustua Suomen suurimman kehitysyhteistyöjärjestön ja toiseksi suurimman katastrofiavun
antajan työhön Ugandassa. Matkalle lähtevän ryhmän kokonaislukumäärä on 8 henkilöä.
Matkalla vieraillaan Ugandan pakolaisleireillä ja tutustutaan Kirkon Ulkomaanavun strategisiin
työprojekteihin. Ohjelma täsmentyy loppuvuodesta 2018. Matkan tarkoitus on tukea kirkkoherran
työtä ja perehdyttää siihen, miten Kirkon ulkomaanapu tekee diakonityötä maailmalla. Uganda on
tällä hetkellä Kirkon ulkomaanavun ohjelmamaista suurimpia. Erityisesti pakolaisten parissa
tehtävä työ on merkittävä osa Kirkon ulkomaanavun ohjelmatyötä Ugandassa, jonne yli miljoona
eteläsudanilaista on paennut sotaa. Ugandassa Kirkon Ulkomaanapu tukee koulutusta ja
toimeentulomahdollisuuksia eteläsudanilaisille Bidibidin pakolaisasutusalueella, joka on kasvanut
yhdeksi maailman suurimmista.
Anon kirkkoneuvostolta kunnioittavasti mahdollisuutta osallistua Kirkon Ulkomaanavun
kenttämatkalle Ugandaan 19.-27.1.2019.
Matkan hinta on 1500€ ja sen yli menevistä kustannuksista vastaa KUA. Mikäli kirkkoneuvosto
katsoo virkamatkan mahdolliseksi, ehdotan että matka katettaisiin kirkkoherran vuoden 2018
käyttövaroista.
Lasku tulee maksettavaksi vuoden 2018 aikana.
Kunnioittavasti
Liedossa 2.10.2018
Risto Leppänen”

------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. myöntää kirkkoherra Risto Leppäselle anomuksen mukaisesti oikeuden osallistua
Kirkon Ulkomaanavun kenttämatkalle Ugandaan 19.-27.1.2019,
2. päättää, että matkan kustannukset (1500 €) maksetaan kirkkoherran käyttövaroista.
Käsittely:
Keskustelun tuloksena talouspäällikkö lisäsi päätösesitykseen kohdan 3.
Talouspäällikön muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
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1. myöntää kirkkoherra Risto Leppäselle anomuksen mukaisesti oikeuden osallistua
Kirkon Ulkomaanavun kenttämatkalle Ugandaan 19.-27.1.2019,
2. päättää, että matkan kustannukset (1500 €) maksetaan kirkkoherran käyttövaroista.
3. päättää, ettei matkasta makseta päivärahoja tai muita kuluja.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: Risto Leppänen, taloustoimisto

KN § 188
KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 4/2018
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tarvasjoen kappelineuvoston pöytäkirjan
4/2018.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 189
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavan vastuuryhmän muistion:
Taloushallinnon vastuuryhmän muistio 3.9.2018.

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 190
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Nro 31/18 9.10.2018 - Nro 32/18 9.10.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
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KN § 191
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Nro 40/18 11.8.2018 - Nro 43/18 11.8.2018
Nro 44/18 31.8.2018 Keisvuoren huoltorakennuksen muutosten kustannuslaskenta
A-Insinöörit
Nro 45/18 31.8.2018 - Nro 46/18 31.8.2018
Nro 47/18 31.8.2018 Majoitusparakkien vuokraus Halssin leirikeskukseen ajalle 1.9.201830.9.2019
Nro 48/18 31.8.2018 Langattoman atk-verkon luominen Halssin leirikeskukseen
Nro 49/18 2.10.2018 Halssin leirikeskuksen majoitusosan laajennuksen kustannuslaskenta
A-Insinöörit
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 192
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vastaavan nuorisotyönohjaajan viranhaltijapäätös:
Nro 12/18 10.9.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.

KN § 193
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

KN § 194
ILMOITUSASIAT
Talouspäällikön ajankohtaisasiat:
- toimitalohankkeen kuukausiraportti syyskuu 2018
- kirkollisveroennuste
- lainatarjoukset
- puiden kunnon arviointi
- muut kiinteistöasiat

KN § 195
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (liite 5).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 196
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa
23.10.- 6.11.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10.10.-6.11.2018.

Lieto, 6.11.2018

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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