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Paikka:

Pappilan sali

Kokousaika:

19.9.2019 klo 18.00 – 21.18

Jäsenet

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

Varajäsen

Lehti Eliisa (Oili Riikosen varajäsen)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Leppänen Soili
Mäkinen Minna
Ilonen Markku
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappelineuvoston pj.
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa

Liedossa

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

/

2019

Pinja Länsikallio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

2019

Matti Mäkitalo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 23.9.7.10.2019 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.
Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

/

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 152
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Matti Mäkitalo toimitti alkuhartauden.

KN § 153
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 12.9.2019.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 154
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Pinja Länsikallio ja Matti Mäkitalo.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Pinja
Länsikallio ja Matti Mäkitalo.

KN § 155
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Puheenjohtajan otti ilmoitusasioihin: ”Paimion rovastikuntailta 14.10”,
”Martti Heikkilän Nõvan matka” ja ”Kiinteistöasiat”. Näiden lisäysten
jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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KN § 156
YHTEISTYÖ- JA LIITOSKESKUSTELUT AURAN SEURAKUNNAN KANSSA

Auran seurakunnan kirkkoneuvosto on 29.8.2019 kokouksessaan päättänyt käynnistää
yhteistyö- ja liitosmahdollisuuksien selvittämisen Liedon ja Pöytyän seurakuntien kanssa.
Auran seurakunnan tavoitteena on saada naapuriseurakunnan kanssa taloushallinnon
yhteistyö alkuun jo vuoden 2020 alusta.
Aloitteen seurakuntaliitoksesta voi tehdä piispa, tuomiokapituli tai kirkkovaltuusto. (KL
13:1) Mikäli yhteistyö- tai seurakuntaliitoskeskustelu etenee, tarvitaan arvio yhteistyö- ja
liitosmahdollisuuksista. Riippumattoman arvion pohjalta Liedon seurakunta voi ottaa
kantaa tarkemmin määriteltyyn sopimuspohjaiseen yhteistyöhön tai seurakuntaliitokseen.
Sopimuksiin perustuva yhteistyö voi kirkkolain (KL 12:1 ja KJ 11:1) perusteella toteutua
esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnossa, kiinteistötoimen tehtävissä, yhteisten
työntekijöiden palkkaamisessa tai toiminnallisessa yhteistyössä.
Liedon seurakunnan on tarkoituksenmukaista nimetä edustajat yhteistyö- ja
liitosmahdollisuuksia koskeviin keskusteluihin.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. käy lähetekeskustelun yhteistyö- ja liitosmahdollisuuksista Auran seurakunnan
kanssa,
2. merkitsee Auran seurakunnan päätöksen tiedokseen ja ilmaisee valmiuden
keskustella yhteistyö- ja liitosmahdollisuuksista,
3. pyytää arkkihiippakunnan tuomiokapitulia nimeämään selvitysmiehen, mikäli
seurakuntaliitosneuvottelut etenevät,
4. päättää nimetä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Mikkosen,
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Soili Leppäsen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Riina Kolkkala-Westerlundin, talous- ja kiinteistöhallinnon
vastuuryhmän puheenjohtaja Pentti Niemisen, kirkkoneuvoston jäsen Martti
Heikkilän, talouspäällikön ja kirkkoherran seurakunnan edustajiksi tarvittaviin
yhteistyö- ja seurakuntaliitosneuvotteluihin.
Päätös: Päätösesityksen mukaan.
Muutoksenhaku: kohta 1. ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu, kohdat 2-4.
oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
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KN § 157
SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VIRANSIJAISUUS
II kappalainen Pauliina Uhinki-Suominen on valittu Turun Henrikinseurakunnan
kirkkoherran virkaan. Virkavalinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen vuoksi Uhinki-Suomisen
siirtymisen ajankohta on avoin. Mikäli Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli määrää
Pauliina Uhinki-Suomisen Henrikinseurakuntaan kirkkoherraksi tai vt. kirkkoherraksi,
Liedon seurakunnassa tulee tarve joko viran täytölle tai viransijaiselle.
Liedon seurakunnassa osa-aikaisesti 30.11.2019 asti työskentelevä pastori Tuija Leeste
on ilmaissut olevansa käytettävissä sijaiseksi.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Mikäli pastori Pauliina Uhinki-Suominen saa virkamääräyksen Turun
Henrikinseurakuntaan kirkkoherran tehtäviin, kirkkoneuvosto pyytää samalla
tuomiokapitulia nimeämään pastori Tuija Leesteen II kappalaisen viransijaiseksi tai
virkaatekeväksi II kappalaiseksi siihen saakka, kunnes virka mahdollisesti
vakinaisesti täytetään tai oikaisuvaatimus on käsitelty. Palkkaus palkkaluokan 602
mukaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

KN § 158
AVUSTUKSET VUODEN 2020 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.
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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 lisäksi 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.
Liedon seurakunta on vuoden 2019 talousarviossa sitoutunut jakamaan avustuksia,
seuraavan taulukon mukaisesti. Ohessa kirkkoneuvoston keskustelun pohjaksi ehdotus
myös vuoden 2020 määrärahoja koskevia avustuksia, jäsenmaksuja ja korvauksista toisille
seurakunnille.

Musiikkitoiminta
Liedon Kirkkokuoro ry

Palvelu
Kirkon Ulkomaanapu
Ystävyysseurakuntatoiminta
avustukset
Lähetystyö
Suomen Lähetysseura
-8500 Leila ja Kari Pentikäisen työ Etiopiassa (2019, 10 000
euroa)
-7000 Etiopian aidsorpojen tukihanke (2019, 9000 euroa)
-6000 Aaro Rytkönen/Oman (2019, 4500 euroa)
Evankelinen lähetysyhdistys (ELY ry)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Liisa ja Antti
Saarenkedon työ Etelä-Sudanissa (SLEY)
Lähetysyhdistys Kylväjä (EKL)
Kansanlähetys (SEKL)
Sanansaattajat (SANSA)
Pipliaseura (SPS)
Merimieskirkko
Kuurojen Lähetys
Yhteensä
Partiotoiminta
Liedon Liesa r.y.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

TA 2019

TA 2020

2 000

2000

20 000

20 000

1 000

1 000

21 500
2 000

21 500
2 000

1 000

1 000

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

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

3 310

3 310
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Tarvan Tapiot
700
700
Yhteensä
4 010
4 010
Jäsenmaksut
Nuori Kirkko ry
570
570
Kirkkopalvelut r.y.
1 140
1 140
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry
300
300
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry
Hiljaisuuden Ystävät ry
Suomen Kirkkomusiikkiliitto
Suomen Partiolaisten jäsenmaksu
Yhteensä
Korvaus toisten seurakuntien ylläpitämästä toiminnasta
Varsinais-Suomen erityishoitopiiri
Perheasiain neuvottelukeskus
Palveleva puhelin
Sairaalasielunhoito, Loimaa

80
150
770
240
3 250

80
150
770
240
3 250

7 400
27 000
3 600
2 000

7 400
27 000
3 600
2 000

----------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun talousarviosta myönnettävien avustusten
kohdentamisesta ja toteaa, että vuoden 2020 talousarvio laaditaan oheisen taulukon
pohjalta.
Avustusten myöntämisestä päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 159
TESTAMENTTIASIA (EI JULKINEN)
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KN § 160
HALSSIN LEIRIKESKUKSEN MAJOITUSTILAN LAAJENNUSHANKE (KV)
Viite: KN 29.8.2019 § 138
Liedon kirkkoneuvosto käsitteli 20.10.2016 luonnosta Liedon seurakunnan
kiinteistösuunnitelmaksi vuodelle 2020. Kirkkoneuvoston käsittelemää suunnitelmaluonnos
on luonteeltaan ”suunnittelu- ja valmistelutyötä ohjaava toimintalinjaus.
Kiinteistösuunnitelma konkretisoituu aina erillisinä päätöksinä joko kirkkovaltuustossa tai
kirkkoneuvostossa niiden erikseen määriteltyjen päätöksentekovaltuuksien mukaisesti.
Päätösten esittelyä, kiinteistöjen ylläpitoa ja omaisuuden hoitamista koskevat tehtävät
kuuluvat ohje- ja johtosäännön mukaisesti talouspäällikölle ja hänen johtamalleen
kiinteistötoimelle.”
Kiinteistösuunnitelmassa ensisijaisiksi kiinteistöiksi seurakunnan identiteetin ja tehtävän
näkökulmasta priorisoitiin kirkot ja kohtaavan sekä kokoavan toiminnan mahdollistavat
seurakuntatilat. Toiseksi kiireellisyys- ja tärkeysjärjestyksessä nostettiin työntekijöiden
toimipisteiden, kirkkoherranviraston ja taloustoimiston tilojen järjestäminen. Kolmantena
kohteeksi valikoitui seurakunnan leirikeskus, Halssi.
Halssin osalta suunnitelmaan kirjattiin vielä erikseen, että ”seurakunnan laaja rippikoulutyö
ja muu leiritoiminta edellyttävät toimivaa leirikeskusta”. Ja lisäksi painotettiin, että ”Halssin
ympärivuotista käyttöä on tehostettava niin, että se palvelee seurakuntalaisten tarpeita. On
harkittava, onko Halssin ’leirikeskusisäntä’ ja ravintolapalvelut jatkossa ulkoistettava.
Lisäksi Liedon seurakuntatalon aktiivisempi käyttö edellyttäisi keittiön vuokraamista
ravintolapalvelun tuottajalle tai seurakunnan oman keittäjän palkkaamista. Mikäli
päädytään tilojen vuokraamiseen, sitä ennen on kirjattava kriteerit ja toiminnan asettamat
reunaehdot ulkoiselle isännöinti- ja ravintolapalveluille.”
Kiinteistösuunnitelman 2020 toteutusaikataulussa lisäksi todetaan, että Halssin laajennus
tulisi aloittaa 2019 vuoden aikana. Vuoden 2019 talousarvioon on kirjattu Halssin
majoitustilojen laajennushankkeelle 400 000 euron ja vuoden 2020 talousarvioon 205 000
varaus.
Talouspäällikkö on tehnyt Halssin majoitustilan laajennushankkeesta esiselvityksiä ja
nuorisotyön kokoamien tarpeiden pohjalta on tehty alustavia pohjahahmotuksia, joiden
varaan vuosien 2019 ja 2020 hinta-arvio myös perustuu. Tarkoituksena on ollut laajentaa
Halssin majoitusrakennusta ja lisätä majoituskapasiteettiä noin 20 vuodepaikalla.
Sittemmin kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä talous- ja kiinteistöhallinnon
vastuuryhmässä on käynnistynyt lähetekeskustelua lähivuosien investointisuunnitelmien
kokonaisuudesta. Lähetekeskusteluissa on sekä ehdotettu hankkeen siirtämistä tuleville
vuosille että laajennushankkeen ripeää käynnistämistä. Keskusteluissa on yleisesti
tunnistettu Halssin laajennushankkeen tarve, mutta seurakunnan investointien
kokonaiskuormasta johtuen hanketta on esitetty siirrettäväksi tuleville vuosille.
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Lähetekeskustelussa esiin tulleiden näkökohtien perusteella talouspäällikkö on pyrkinyt
varmistamaan tilojen käytettävyyden myös kesäkaudella 2020 ja jatkanut
tilapäismajoitukseen tarkoitettujen parakkien vuokrasopimusta yli kesäkauden 2020.
Kirkkoneuvoston on tarpeen käydä aiheesta keskustelu ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Tehtävänä on joko investointiohjelman mukaisesti käynnistää Halssin laajennushanketta
koskevan rakennushanke tai perustella kirkkovaltuustolle sen siirtämistä tuleville vuosille.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi vastaavan nuorisotyönohjaajan tilannekatsauksen (LIITE 1) leirikesän
2019 osalta,
2. päättää joko käynnistää Halssin majoitushankkeen tai lykätä sitä tuleville vuosille.
3. saattaa linjauksen kirkkovaltuuston tietoon investointeja koskevan selonteon
yhteydessä.
Käsittely: Kirkkoneuvosto keskusteli pitkään Halssin tilanteesta. Keskustelun jälkeen
kirkkoherra teki muutetun päätösesityksen:
Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi vastaavan nuorisotyönohjaajan tilannekatsauksen (LIITE 1)
leirikesän 2019 osalta,
2. päättää lykätä Halssin majoitushankkeen tuleville vuosille,
3. esittää talousarvioon 2019 Halssin majoitushankkeeseen varatun 400 000 euron
poistamista,
4. saattaa linjauksen kirkkovaltuuston tietoon investointeja koskevan selonteon
yhteydessä,
5. valtuuttaa talouspäällikön selvittämään Halssin vanhan majoitustilan
käyttömahdollisuutta.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösesityksen.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Kaisa Lahdenkauppi
------------------KN 19.9.2019
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Talouspäällikkö Markku Ilonen, taloushallinnon- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmän
puheenjohtaja Pentti Nieminen ja nuorisotyönohjaaja Rauno Räty tutustuivat insinööri Jari
Sairasen johdolla Halssin vanhaan majoitusrakennuksen 5.9.2019. Sairanen on luvannut
laatia arvion Vanhan majoitusrakennuksen peruskorjauksesta ja käyttöönotosta 19.9.2019
kokoontuvalle kirkkoneuvostolle.
Insinööritoimisto Jari Sairanen Oy on tehnyt arvion tarvittavista kunnostamistoimista sekä
niiden mukaisen alustavan kustannusarvion ja toimittanut sen talouspäällikkö Markku
Iloselle 16.9.2019. Tarkempi kustannussuunnitelma ja kustannusarvio voidaan tehdä vasta
sitten kun tiloissa on suoritettu merkittäviä rakenneavauksia riskirakenteiden osalta.
Tällaisia korjausta vaativia riskirakenteita löytynee esimerkiksi wc- ja pesutilojen osalta.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Insinööritoimisto Jari Sairanen Oy:n
laatiman Halssin vanhaa majoitusrakennusta koskevan alustavan
kunnostamissuunnitelman ja sen perusteella laaditun alustavan kustannusarvion
(pöytäkirjan LIITE 1).
2. Talouspäällikkö valtuutetaan tilaamaan tarvittavat selvitys- ja purkutoimenpiteet.
Ne suoritetaan insinööri Jari Sairasen valvonnassa ja ohjauksessa syksyn 2019
aikana. Purku- ja selvitystyön kustannusten arvioidaan olevan enintään 25 000
euroa. Jos kustannukset ylittävät talouspäällikön hankintavaltuudet, asia tuodaan
kirkkoneuvoston käsittelyyn.
3. Selvitystyön valmistuttua tulokset ja mahdollinen kunnostussuunnitelma sekä
tarkentunut kustannusarvio esitetään kirkkoneuvostolle.
4. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lykätä Halssin
majoitustilan laajennushankkeen tuleville vuosille.
5. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon 2019 Halssin
majoitustilan laajennushankkeeseen varattu 400 000 euroa poistetaan.
6. Kirkkoneuvosto saattaa linjauksen kirkkovaltuuston tietoon investointeja
koskevan selonteon yhteydessä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kohdat 1-3: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, kohdat: 4-6 ei
muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
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KN § 161
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 29.8.2019 klo 17.00 alkaen.
Läsnä olivat: Risto Leppänen, Teija Alipirjelä, Juhan Heinonen, Leena Karvala, Soili
Leppänen, Pinja Länsikallio, Seppo Mikkonen, Pentti Nieminen, Timo Paavilainen, Oili
Riikonen, Kauko Suoranta, Leena Tervahartiala, Laura Markula, Markku Ilonen ja Sari
Koski (siht.).
Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
Keisvuoren hautausmaa:
- Todettiin, että Muistolehdon kivipaadet ja nimilaatat ovat toimiva järjestelmä.
- Todettiin, että Keisvuoren hautausmaalle merkitään uusi uurnahauta-alue hautausmaan
käyttösuunnitelman päivittämisen yhteydessä.
Liedon kirkon hautausmaa:
- Yleisvaikutelma on siisti.
- Todettiin, että hautausmaa-alueelle pitää tehdä puutarhasuunnitelma.
Muistio on esityslistan liitteenä.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee muistion tiedoksi (pöytäkirjan LIITE 2).
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: hautausmaanhoitaja

KN § 162
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 1.10.2019 - 30.4.2020,
2) kirkkoherran vapaapäivä- ja vuosilomasuunnitelman ajalle 1.10.2019 - 30.4.2020.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 163
KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 3/2019
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tarvasjoen kappelineuvoston
pöytäkirjan 3/2019.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
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KN § 164
KESKENERÄISIÄ ASIOITA
Puheenjohtajiston tapaamisessa 12.9.2019 sovittiin, että kirkkoneuvoston listalle
koostetaan keskeneräisistä asioista listaus, jonka avulla on mahdollista seurata projektien
etenemistä ja keskustella projektien tärkeysjärjestyksestä, aikataulutuksesta ja
päättämisestä.
Alla listattujen käynnistämisestä on päätetty hallinnon kokouksissa tai suullisesti sovittu
joko kirkkoneuvoston, talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmän kokouksissa tai
valtuustoseminaarien yhteydessä.
Kirkkoherran ja talouspäällikön yhteisesti vastattavat asiat:
- Seurakuntastrategia 2025: huomioitava toiminnan, sijoitusten, henkilöstön, kiinteistöjen ja
hallinnon näkökulmat (KN 29.8.2019)
Työskentely aloitettu 4.9.2019 seminaarilla, puheenjohtajat sopineet jatkoaskelista
12.9.2019 ja kirjoitustyö käynnistyy lokakuussa 2019.
- Henkilöstön koulutussuunnitelman kehittäminen
Asiat, joista vastaa ensisijaisesti kirkkoherra:
- Aluerekisterikeskus, liittymisestä päätettävä 2021 loppuun mennessä (kirkkohallituksen
yleiskirje nro 4/2019)
- Littoisten kyläkirkon toiminta, arviointi tehtävä keväällä 2020 (KN 17.10.2018)
- Seurakunnan hallinnon kehittäminen: nykymalli, aluetyö vai kirkkoalueet
(valtuustoseminaari 2.5.2019) kevät 2020, mahdollisesti osa strategiatyöskentelyä
Asiat, joista vastaa ensisijaisesti talouspäällikkö:
- ”Kirkkoneuvosto kävi keskustelun seurakunnan kiinteistöasioiden hoidosta ja edellyttää
kiinteistöhoidon suunnitelmien tekemistä ja työvoiman palkkaamista sekä tehdyistä
toimenpiteistä raportointia lokakuun 2019 alkuun mennessä kirkkoneuvostolle.” (KN
13.6.2019)
- Liedon seurakunnan taloussääntö, hankintaohje ja sijoitussääntö
- Henkilöstötilinpäätös osaksi toimintakertomusta
- Suorituslisien maksaminen: tavoitteet, keskustelut ja päätös (KN 11.12.2018)
- Hautausmaan käyttösuunnitelma
- Kiinteistörekisterin (Haahtela) käyttöönotto
- Pelastussuunnitelmat, kiinteistökohtaiset
- Kiinteistönhoidon suunnitelma (KN 13.6.2019)
- Uusien kiinteistönhoitajien perehdytyssuunnitelma (KN 29.8.2019)
- Taloustoimiston ja kiinteistötoimen työtehtävien järjestelyt (KN 13.6.2019)
- Tarvasjoen pappilan myynti (talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmä 13.8.2019)
- Osake-huoneistojen myynti
- Pappilaa vastapäätä olevan tontin (Pappilanmaa) käyttö
- Metsäsuunnitelma
- Nuortentalon alakerran kunnostus
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Valtuustoaloitteet:
•
•

Kiinteistöasiat (KV 15.1.2019)
Muualle haudattujen muistomerkin siirtäminen (KV 15.1.2019)

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee oheiset keskeneräiset asiat tiedokseen, täydentää
tarvittaessa listaa sekä sopii tarvittavista aikatauluista ja toimenpiteistä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi oheiset keskeneräiset asiat tiedokseen,
täydensi listaa sekä sopi tarvittavista aikatauluista ja toimenpiteistä.
Kirkkoneuvosto lisäsi listaan ”Nuortentalon alakerran kunnostus”kohdan ja merkitsi tämän jälkeen listan tiedokseen. Kirkkoneuvosto sopi
seuraavista aikataululisäyksistä:
- ”Kirkkoneuvosto kävi keskustelun seurakunnan kiinteistöasioiden
hoidosta ja edellyttää kiinteistöhoidon suunnitelmien tekemistä ja
työvoiman palkkaamista sekä tehdyistä toimenpiteistä raportointia
lokakuun 2019 alkuun mennessä kirkkoneuvostolle.” (KN 13.6.2019),
KN 10.10.2019
- Liedon seurakunnan taloussääntö, hankintaohje ja sijoitussääntö,
KN 14.11.2019, KV 28.11.2019
- Henkilöstötilinpäätös osaksi toimintakertomusta, keväällä 2020
tilinpäätöksen 2019 yhteydessä
- Suorituslisien maksaminen: tavoitteet, keskustelut ja päätös (KN
11.12.2018), KN 10.10.2019
- Hautausmaan käyttösuunnitelma, tehdään v. 2019 aikana
- Kiinteistönhoidon suunnitelma (KN 13.6.2019), KN 10.10.2019
- Valtuustoaloite: Kiinteistöasiat (KV 15.1.2019), KN 10.10.2019.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra selvittää taloushallinnon
konsulttia taloustoimiston tehtävien selvittämistä varten.

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto

KN § 165
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherran viranhaltijapäätös:
Nro 33/19 3.9.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
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KN § 166
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vastaavan diakoniatyöntekijän viranhaltijapäätökset:
Nro 7/19 15.8.2019 - Nro 9/19 29.8.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 167
LAPSI- JA PERHETYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
lapsi- ja perhetyöntekijän viranhaltijapäätös:
Nro 6/19 9.9.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.

KN § 168
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

KN § 169
ILMOITUSASIAT
-

Liedon kirkon remontin tilannekatsaus
Tapaaminen Turun museokeskuksen kanssa
Piispa Kaarlo Kallialan suositus koulutuksesta lääninrovasteille
Paimion rovastikuntailta 14.10.
Martti Heikkilän Nõvan matka
Kiinteistöasiat

KN § 170
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 3).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 171
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.18.
_ _ _
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 23.9.7.10.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.9.-7.10.2019.

Lieto, 7.10.2019

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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