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Paikka:

Tarvasjoen kirkko (os. Kyröntie 30 A)

Kokousaika:

19.9.2018 klo 18.00 – 19.27

Jäsenet

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

Varajäsenet

Heinonen Juhan (Petri Kyllösen varajäsen)
Saarinen Ismo (Pentti Niemisen varajäsen)

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

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappalainen
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 24 / 9 2018

Liedossa 24 / 9 2018

Leena Karvala
pöytäkirjantarkastaja

Soili Leppänen
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 25.9.9.10.2018 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 156
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Juhan Heinonen toimitti alkuhartauden.

KN § 157
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Laillisuus edellyttää, että kutsu esityslistoineen on toimitettu jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Päätösvaltaisuus edellyttää, että
enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 12.9.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 158
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Leena Karvala ja Petri Kyllönen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Leena
Karvala ja Soili Leppänen.

KN § 159
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi puheenjohtajan
otettua ilmoitusasioihin: ”Kirkon hankesuunnitelman tilanne”, ”2.10.2018
tilaisuus kirkossa” ja ”Seuraava kirkkoneuvoston kokous 17.10.2018
kello 17.00 alkaen”.
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KN § 160
KANTTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on olemassa kolme erilaista kanttorin virkaa:
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä virka (B-virka), laajaa yliopistotutkintoa
edellyttävä virka (A-virka) ja muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä
virka (C-virka). Näiden lisäksi seurakunnissa on käytössä musiikkityöntekijän virka, jonka
pätevyysvaatimukset määritellään tapauskohtaisesti erikseen.
Liedon seurakunnassa on tällä hetkellä kolme kokoaikaista kanttorin B-virkaa. Lisäksi on
viime vuosina nähty tarpeelliseksi palkata kesäkuukausiksi määräaikainen kanttori.
Kesäkanttoria koskevan tarpeen arviointi on syytä tehdä aina talousarvion yhteydessä ja
samalla huomioida toimitusten määrää ja lomajärjestelyitä koskevat muutokset.
Kolme kanttoria ja määräaikainen kesäkanttori on todettu riittäväksi, myös siinä
tapauksessa että tulevaisuudessa Littoisten alueella käynnistetään aikaisempaa
säännöllisempi jumalanpalveluselämä. Seurakunnassa on toimitusvuorojen ruuhkautuessa
ja kirkkovuoden kiireisimpinä aikoina turvauduttu toimituspalkkioperusteisiin
sijaiskanttoreihin.
Lisäksi musiikkityön kannalta on nähty tarpeelliseksi, että yksi kanttoreista koordinoi koko
seurakunnan musiikkityötä ja toimii niin kutsuttuna ”vastaavana kanttorina”, jonka tehtäviin
kuuluvat musiikkityön toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten kokoaminen,
työalavastaavien kokouksiin osallistuminen, kanttorin sijaisten kyselyt (toimituspalkkioiset),
kanttorien kokouksien koollekutsuminen ja puheenjohtajana toimiminen,
konserttitoiminnan koordinointi, jumalanpalvelussuunnitelman tekeminen yhdessä
jumalanpalveluselämästä vastaavan papin kanssa ja lisäksi välittömät työnjohdolliset
tehtävät. Kirkkoherra toimii kaikkien kanttorien esimiehenä ja huolehtii sijaisjärjestelyitä
koskevista viranhaltijapäätöksistä. Lisäksi kirkkoherran tehtävänä on ollut nimetä vastaava
kanttori.
Vastaavan kanttorin tehtävästä on maksettu vaativuusryhmän 602 mukaista palkkaa sekä
lisäksi 10 prosentin vaativuuslisää. Tällä hetkellä seurakunnassa ei ole vastaavaa
kanttoria, vaan kirkkoherra, kanttorit kollegiaalisesti ja lisäksi kirkkoherranvirasto vastaavat
vastaavalle kanttorille osoitetuista tehtävistä 31.12.2018 saakka.
Kirkkoneuvoston (§ 144) päätöksen johdosta seurakunnan vuonna 2005 perustettu
kanttorin virka tulee avoimeksi 1.11.2018 alkaen. Kanttori Lotta Paaso on määrätty
aikaisemman päätöksen mukaisesti hoitamaan kyseistä virkaa 31.12.2018 saakka.
Kirkkoneuvoston on tarpeen käynnistää kanttorin haku ja täyttää virka 1.1.2019 alkaen.
Viran auki julistamisen yhteydessä on paikallaan pohtia virkaan kohdistuvia vaatimuksia ja
erityisesti sitä, sisällytetäänkö siihen vastaavan kanttorin tehtävät.
Liedon seurakunta ei musiikkitoiminnan näkökulmasta ole profiloitunut ”katedraalikirkkona”
eikä ylipäätään seurakuntana, jossa musiikkityön näkökulmasta olisi perusteltua perustaa
laajaa yliopistotutkintoa edellytettävää A-kanttorin virkaa. Toisaalta myöskään ei ole
perusteita tehdä ohjesääntöä koskevia järjestelyitä siten, että yksi viroista muutettaisiin C-
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viraksi. Varsinkaan, mikäli avoinna olevaan virkaan sisällytetään vastaavan kanttorin
tehtävät.
Kokonaisuuden kannalta olisi järkevää, ettei auki kanttorin viran johtosääntöä muuteta,
vaan virka olisi jatkossakin B-virka. Hakuilmoituksessa olisi kuitenkin mahdollista ja
paikallaan mainita virkaan sisältyvästä vastaavan kanttorin tehtävästä ja sitä koskevista
lisäehdoista. Vastaavan kanttorin tehtävästä maksettava vaativuuslisä lisännee myös
hakijoiden kiinnostusta avoinna olevaa virkaa kohtaan.
Vastaavalle kanttorille kuuluu musiikkityötä koskevia koordinointi- ja hallintotehtäviä, jotka
tekevät hänet ensimmäiseksi vertaistensa joukossa ja vahvistaa hänen rooliaan
seurakunnan musiikkityötä suunniteltaessa ja linjattaessa. Kanttorien tiimityöskentelyn
dynamiikan kannalta olisi hyväksi, että valittava kanttori saa jo valintatilanteessa
vastaavan kanttorin mandaatin. Mikäli näin toimitaan, hakumenettelyssä olisi arvioitava
myös hakijan ansioita ja kykyjä paitsi musiikkityön myös vastaavan kanttorin tehtävät
silmälläpitäen.
Valittaessa henkilöä kanttorin virkaan on kuitenkin erityisesti arvioitava hakijan
musiikkiosaamista. Tämän johdosta on tärkeää huomioida, että hakuprosessiin sisältyy
kanttorin musiikkityön kykyjä ja taitoja koskeva osio. Siksi haastatteluryhmältä edellytetään
myös riittävästi musiikkityön asiantuntemusta.
Kanttorin viran hakuilmoituksen teksti:
”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.
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Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteeseen:
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto
Hyvättyläntie 6
21420 LIETO
kuoreen merkintä: kanttorin virka.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.”
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. päättää julistaa kanttorin viran haettavaksi oheisella ilmoituksella seurakunnan,
työvoimahallinnon sekä evl-rekrytoinnin verkkosivuilla sekä näillä sivuilla julkaistavaan
ilmoitustekstiin viittaavalla ilmoituksella Turun Sanomissa ja Kotimaa-lehdessä,
2. päättää määrätä viran täytettäväksi 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan,
3. päättää palkan määräytyvän vaativuusryhmän 602 mukaan, ja toteaa lisäksi, että
vastaava kanttori on oikeutettu 10 % vaativuuslisään,
4. päättää työsuhteen täyttämisessä noudatettavan kuuden kuukauden koeaikaa,
5. toteaa, että valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan,
6. toteaa, että hakijalta edellytetään rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote,
7. päättää 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.
Päätös:
Kirkkoneuvosto:
1. päätti julistaa kanttorin viran haettavaksi oheisella ilmoituksella seurakunnan,
työvoimahallinnon sekä evl-rekrytoinnin verkkosivuilla sekä näillä sivuilla
julkaistavaan ilmoitustekstiin viittaavalla ilmoituksella Turun Sanomissa ja Kotimaalehdessä,
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
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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.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: työryhmään valitut

KN § 161
AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2019 TALOUSARVIOSTA
Kirkko on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä maailmassa: ”Niin kuin Isä on lähettänyt
minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21). Tätä varten kirkko tekee lähetystyötä, julistaa
ja palvelee. Lähetystehtävä koskee koko kirkkoa, sen seurakuntia ja jokaista kristittyä.
Meidät on kutsuttu todistamaan Jumalan rakkaudesta sanoin ja teoin.
Seurakunnan talousarvioista myönnettävistä avustuksista päätettäessä on pidettävä
mielessä tämä kirkon perustehtävä ja käytettävä tapauskohtaista
tarkoituksenmukaisuusharkintaa.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkko on perinteisesti kohdentanut lähetystukeaan
virallisten lähetysjärjestöjen kautta, joita ovat Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura,
Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys,
Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland sekä kansainvälisen diakonian osalta
erityisesti Kirkon Ulkomaanapu.
Talousarviomäärärahojen kohdentaminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon
Ulkomaanavulle on seurakunnan omaan päätösvaltaan kuuluva asia. Yhdelläkään
lähetysjärjestöllä ei ole erityisoikeutta saada talousarvioavustusta.
Talousarviotuen osalta on erikseen huomattava, että seurakunnalla on mahdollisuus
kohdentaa vapaaehtoista kannatusta haluamallaan tavalla ja erityisesti lähetystyön
toiminnassa tukea nimikkotyötä tai lähetysjärjestöä kunkin tilaisuuden luonteen ohjaamalla
tavalla. Lähetystilaisuuksissa myyjäis-, kahvi- ja kolehtirahoilla on Liedossa perinteisesti
tuettu seurakunnan omia nimikkokohteita.
Seurakunnan Palvelun vastuuryhmän alla toimivassa Lähetystyön tiimissä on käyty
keskustelua lähetystyön kohteista ja esitetty toive pienempien lähetysjärjestöjen tuen
lisäämisestä. Talousarviotyöskentelyssä 2018 päädyttiin jakoon, josta taulukko edempänä.
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Osana tätä työskentelyä kirkkoneuvostolle kerättiin nimilista siitä, ettei seurakunta tukisi
SLS:n työyhteydessä toimivan lähetystyöntekijä, pastori Aaro Rytkösen uskontodialogia
koskevaa uraauurtavaa työtä Omanissa. Kirkkoneuvosto päätti 2017 tukea Rytkösen työtä
neuvoston käyttövarojen kautta. Viime vuoden työskentelyn yhteydessä ei ehkä riittävässä
määrin noussut esille, että myös hiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala on seurakunnille
osoittamassaan kirjeessä vedonnut pastori Rytkösen työn puolesta ja kehottanut
seurakuntia arvioimaan mahdollisuuksia osoittaa Rytkösen työlle talousarviotukea. Piispa
Kalliala kirjoittaa: ”Uskontojen kohtaaminen hyvässä hengessä ei ole pois kristittyjen
keskinäisestä yhteydessä eikä se ole vaihtoehto lähetystyölle. Juuri omaan uskoomme
syvään juurtuneina luterilaisina kristittyinä meitä kutsutaan rauhantekijöiksi maailmassa ja
osoittamaan vieraanvaraisuutta omassa maassamme.”
Lähetysjärjestöjen osalta on tarkoituksenmukaista tukea järjestöjä, jotka toiminnassaan
ovat sitoutuneet kirkon yhteiseen uskoon ja kirkon järjestykseen. Tuen myöntämisen
yhteydessä on arvioitava myös sitä, että seurakunnalla on mahdollisuus äänivaltaisena
jäsenenä osallistua kyseisen järjestön kautta tehtävän lähetystoiminnan kehittämiseen.
Liedon seurakunta on vuoden 2018 talousarviossa sitoutunut jakamaan avustuksia
seuraavan taulukon mukaisesti. Ohessa kirkkoneuvoston keskustelun pohjaksi ehdotus
myös vuoden 2019 määrärahoja koskevia avustuksia koskien.
TA 2018
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Pulkkion kappeli
Aholansaarisäätiö
Yhteensä
Musiikkitoiminta
Liedon Kirkkokuoro ry
Palvelu
Kirkon Ulkomaanapu
Kansan Raamattuseuran Venäjän katulapsityö
Kansan Raamattuseuran Intian-työ
Yhteensä
Ystävyysseurakuntatoiminta
avustukset
Lähetystyö
Suomen Lähetysseura (10 000 Leila ja Kari Pentikäisen
työ Etiopiassa, 9 000 Etiopian aidsorpojen tukihanke,
Aaro Rytkönen, Oman 3000)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Lähetysyhdistys Kylväjä (EKL)
Kansanlähetys (SEKL)
Sanansaattajat (SANSA)
Pipliaseura (SPS)
Merimieskirkko
Kuurojen Lähetys
Yhteensä
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300
1 000
1 300

-

2 000

2000

15 500
1 450
1 450
18 400

20 000
20 000

790

1000

20 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
500
100
33 100

22 000
2000
2000
2000
2000
500
100
30600
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Partiotoiminta
Liedon Liesa r.y.
3 310
3310
Tarvan Tapiot
700
700
Yhteensä
4 010
4010
Jäsenmaksut
Nuori Kirkko ry
570
570
Kirkkopalvelut r.y.
1 140
1140
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry
300
300
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry
Hiljaisuuden Ystävät ry
Suomen Kirkkomusiikkiliiton
Suomen Partiolaisten jäsenmaksu
Yhteensä

80

Korvaus toisten seurakuntien ylläpitämästä toiminnasta
Varsinais-Suomen erityishoitopiiri
Perheasiain neuvottelukeskus
Palveleva puhelin
Sairaalasielunhoito, Loimaa

770
240
3 100

80
150
770
240
3250

7 400
27 000
3 600
2 000

7400
27000
3600
2000

----------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun talousarviosta myönnettävien avustusten
kohdentamisesta. Talousarviokäsittelyn yhteydessä päätetään avustusten myöntämisestä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 162
LIEDON KUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ
Liedon kunnan tarkoituksena on rakentaa syksyn 2018 aikana kuntoportaat Keisvuorelle.
Kuntoportaat rakennettaisiin liitteenä olevan suunnitelman mukaan seurakunnan maille.
Liedon kunnan liikuntatoimi on lähestynyt seurakuntaa ja pyytänyt lupaa portaiden
rakentamiseen. Portaista tulisi 64 metriä pitkät ja ne rakennettaisiin Pappilanpolulta
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kohtisuoraan Keisvuoren suuntaan Nuolemontie 12:ssa sijaitsevan taloyhtiön parkkipaikan
kohdalta. Kohdalle on syntynyt aikojen saatossa jo polun tapainen Keisvuorelle. Portaiden
rakentaminen edellyttää yhden isomman vinon männyn ja muutaman pienemmän puun
kaatamista.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu Liedon kunnan tekemiin suunnitelmiin ja merkitsee ne
tiedokseen.
2. Kirkkoneuvosto antaa luvan kuntoportaiden rakentamiseen suunnitellulle paikalle.
Kuntoportaiden rakentamisen ja ylläpidon kustannuksista vastaa Liedon kunta.
Käsittely: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja kuntoportaiden paikasta alueella. Juhan
Heinonen ehdotti, että portaat rakennetaan ja talouspäällikölle annetaan valtuudet
neuvotella niiden sijaintipaikka. Leena Karvala ja Risto Leppänen kannattivat tätä.
Päätös:
1. Kirkkoneuvosto tutustui Liedon kunnan tekemiin suunnitelmiin ja merkitsi ne
tiedokseen (LIITE 1).
2. Kirkkoneuvosto antoi luvan kuntoportaiden rakentamiseen. Kuntoportaiden
rakentamisen ja ylläpidon kustannuksista vastaa Liedon kunta.
3. Talouspäällikkö valtuutettiin neuvottelemaan portaiden paikasta.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: Liedon kunta

KN § 163
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;
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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 29.8.2018 klo 17.30 alkaen.
Läsnä olivat: Risto Leppänen, Eliisa Lehti, Martti Heikkilä, Juhan Heinonen, Kaisa Johto,
Tellervo Jokila, Leena Karvala, Soili Leppänen, Matti Mäkitalo, Seppo Mikkonen, Pentti
Nieminen, Marjo Sinokki, Pertti Tenhunen, Laura Markula, Markku Ilonen ja Sari Koski
(siht.).

Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
Keisvuoren hautausmaa:
- Muistolehdon kivipaadet ja niihin liittyvät uudet nimilaatat todettiin hyvin käyttökelpoiseksi
järjestelmäksi.
- Mietittiin pitäisikö Keisvuorelle merkitä uusi uurnahauta-alue. Hautausmaanhoitaja esitteli
tämän alueen sijaintivaihtoehtoja.
- Muualle haudattujen muistomerkki on erittäin kaunis.
Liedon kirkon hautausmaa:
- Yleisvaikutelma on siisti.
- Alueelle toivottiin lisää kasvillisuutta sekä valaistuksen jatkamista alas asti.
- Hautausmaan sivuportin yhteyteen siirrettyjen roskalaatikoiden ympärille on tarkoitus
tehdä katos. Suunnitelma tästä on jo olemassa.
Muistio on esityslistan liitteenä.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee muistion tiedoksi (pöytäkirjan LIITE 2).
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: hautausmaanhoitaja
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KN § 164 VALTUUSTOALOITE (KV)
Viite: KV 31.5.2018 § 23
Aloite:
”Seurakunnan hallintokulttuuri ja sen kehittäminen
Aika ajoin seurakunnassa on palattava seurakunnan hallinnon peruskysymysten äärelle. Avoimuuden
toivoisi olevan seurakunnan päätöksenteon ja kaiken toiminnan lähtökohta. Uusi toimitilahanke herätti
paljon kysymyksiä juuri avoimuudesta.
Seurakunnalla on edessään paljon rakennuksiin liittyviä hankkeita ja korjaustarpeita sekä muita
toimitilakysymyksiä. Uusi toimitilarakennus, kirkon remontti, Liedon ja Tarvasjoen pappiloiden kunto ja
tulevaisuus, Halssin leirikeskuksen vanhan majoitusrakennuksen korjaus tai uudisrakennus varsinkin
nuorten toimintaa ajatellen, Aseman seurakuntakodin ja muiden eri paikoissa olevien toimitilojen
tulevaisuus sekä diakoniatoiminnan jatko Poukamassa.
Supistetaanko toimintaa tai luovutaanko kokonaan jostain toiminnasta? Miten käy toiminnan eri puolilla
kuntaa – muualla kuin Liedon keskustassa? Loppuuko päiväkerho-toiminta? Joudutaanko henkilöstöä
vähentämään? Aiotaanko kiinteistöjä myydä? Onko odotettavissa alijäämäisiä tilinpäätöksiä? Pitääkö
varautua talouden tasapainottamisohjelmaan? Nouseeko kirkollisveroprosentti?
Asioista pitää voida puhua niiden oikeilla nimillä. Matkan varrella esiin tuleviin kysymyksiin pitää etsiä
vastaukset. Avoimuus tai sen puute ja vaihtoehdottomuus tuntuu kaikissa prosesseissa aina
kirkkovaltuuston päätöksiin saakka. Riskien arviointi ja vaihtoehtojen pohdinta kuuluu normaaliin
hallintoon. Olennaisista ja päätöksentekoon ratkaisevasti vaikuttavista asioista ja muutoksista tulisi
kertoa ajoissa. Hankkeista on laadittava kunnon hankesuunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat tulee olla
päättäjien tiedossa. Ratkaisuja tulee suunnitella harkiten annetuissa rajoissa pysyen. Jos ei pysytä, niin
on pysähdyttävä miettimään vaihtoehtoja. Vaihtoehdottomuus ei useinkaan tuo parhaita lopputuloksia.
Seurakunnan ylimmän päättävän elimen – liian harvoin kokoontuvan kirkkovaltuuston – tehtäväksi jää
yhä enemmän olla kumileimasin.
Ehdotus. Seurakunta selvittää miten avoimuutta tulisi lisätä ja miten projektinhallintaa tulisi parantaa.
Lisäksi tulee selvittää mikä on meneillään olevien ja tulossa olevien rakennus- ja kiinteistöhankkeiden
vaikutus seurakunnan toimintaan ja talouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Liedossa 31.5.2018
Eliisa Lehti
kirkkovaltuutettu”

Kirkkovaltuutettu Eliisa Lehden valtuustoaloite ”Seurakunnan hallintokulttuuri ja sen
kehittäminen” sisältää runsaasti strategisesti tärkeitä kysymyksiä ja yleisluontoisia
huolenaiheita.
Vuosittain virallisten kokousten lisäksi järjestettävät luottamuselinten ja työntekijöiden
yhteiset iltakoulut ovat oivallisia mahdollisuuksia käsitellä edellä mainittuja hallintoa,
kiinteistöjä, henkilöstöä ja toimintaa koskevia periaatelinjauksia. Kirkkovaltuusto on viime
vuosina kutsuttu useamman kerran keskustelemaan seurakunnan taloutta, kiinteistöjä ja
toimintaa koskevista linjauksista.
Lisäksi edellä mainittuja kysymyksiä on tarpeen linjata seurakunnan pitkäntähtäimen
suunnitelmissa. Seurakunnan hallinto- ja henkilöstöasioita koskevia periaatteita on linjattu
pidempiaikaisesti seurakunnan Hallinto- ja henkilöstösuunnitelmassa vuodelta 2016 ja
toiminnan kannalta seurakunnan Yhdessä -strategiassa.
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Konkreettisesti - myös Lehden aloitteessaan mainitsemat – asiat etenevät osana
normaalia seurakunnan päätöksentekoprosessia, erityisesti ja laajemmin niin tapahtuu
päätettäessä vuosittain seurakunnan toiminnasta ja taloudesta.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuutettu Eliisa Lehden aloite on
loppuunkäsitelty ja toteaa, että aloitteessa esiin nostamat kysymykset ovat osa
jokavuotista seurakunnan Toiminta- ja talousarviota koskevaa työskentelyä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 165
PAPISTON VAPAAPÄIVÄ- JA VUOSILOMASUUNNITELMA
Kirkkoherra päättää muiden pappien vapaapäivä- ja vuosilomasuunnitelmista.
Kirkkoherran osalta päätökset tekee Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.
Suunnitelmat ovat nähtävillä tutustumista varten ennen kokousta kirkkoherranvirastossa
sen aukioloaikoina ja ennen kirkkoneuvoston kokousta.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
1) kirkkoherran päätöksen muiden pappien vapaapäivä- ja vuosilomasuunnitelmasta
ajalle 1.10.2018 - 30.4.2019,
2) kirkkoherran vapaapäivä- ja vuosilomasuunnitelman ajalle 1.10.2018 - 30.4.2019.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
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KN § 166
KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 3/2018
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tarvasjoen kappelineuvoston
pöytäkirjan 3/2018.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 167
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavat vastuuryhmien muistiot:
Palvelun vastuuryhmän muistio 29.8.2018 ja Kasvatuksen vastuuryhmän muistio
4.9.2018.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 168
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Nro 29/18 10.9.2018 - Nro 30/18 12.9.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 169
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vastaavan nuorisotyönohjaajan viranhaltijapäätös:
Nro 11/18 11.9.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
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KN § 170
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

KN § 171
ILMOITUSASIAT
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös:
30.8.2018 § 317 Kirkkoherran viransijaisen palkkiosuositus
Kirkon hankesuunnitelman tilanne
2.10.2018 tilaisuus kirkossa
Seuraava kirkkoneuvoston kokous 17.10.2018 kello 17.00 alkaen

KN § 172
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 3).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 173
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 25.9.9.10.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.9.-9.10.2018.
Lieto, 9.10.2018

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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