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Paikka:

Mestarintupa (os. Hyvättyläntie 19)

Kokousaika:

28.11.2019 klo 18.05 – 21.25

Jäsenet

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Mikkonen Seppo
Leppänen Soili
Niiniaho Outi
Pelkonen Kirsi
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappalainen
vs. talouspäällikkö
(poistui klo 21.10)
hallintosihteeri, sihteeri

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 28 / 11 2019

Liedossa 28 / 11 2019

Riina Kolkkala
pöytäkirjantarkastaja

Teija Alipirjelä
pöytäkirjantarkastaja

Muut osallistujat

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 2.16.12.2019 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 205
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Oili Riikonen toimitti alkuhartauden.

KN § 206
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 toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille 22.11.2019.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 207
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Riina Kolkkala ja Teija Alipirjelä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Riina
Kolkkala ja Teija Alipirjelä.

KN § 208
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Muihin asioihin lisättiin kirkkoherralta § 224.1. ”Ohjausryhmän
nimeäminen” ja kirkkoherralta ja vs. talouspäälliköltä §
224.2.”Ansiomerkkien ja palvelusvuosilahjojen myöntäminen”.
Ilmoitusasioihin lisättiin ”Taloustoimiston kuulumiset”. Näiden
muutosten jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 12/2019

Kirkkoneuvosto

28.11.2019

162

_____________________________________________________________________________

KN § 209
ERÄIDEN MAA-ALUEIDEN, KIINTEISTÖJEN JA ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYMISTÄ
KOSKEVIEN VALMISTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN (KV)
Liedon seurakunnassa on investoitu viime vuosina rakentamalla Mestarintupa ja
varastorakennus. Tulevia investointeja on 2020-2021 toteutettava Liedon Pyhän Pietarin
kirkon korjaushanke, sekä vuonna 2020 tehtävät perusparannukset ja korjaustoimenpiteet
Nuortentalon alakertaan, Halssin vanhaan rakennukseen ja Liedon seurakuntataloon.
Seurakunnan talousseminaareissa keväällä 2019 ja syksyllä 2019 sekä taloushallinnon
vastuuryhmän kokouksissa on keskusteltu kiinteistöistä luopumisesta. Vuoden 2019
aikana on luovuttu Loukinaisten kerhotilasta (vuokratila), Liedon keskustasta on myyty
Karjatien huoneisto-osake, Poukaman tiloista on niin ikään tarkoitus päästä eroon niin pian
kuin mahdollista ja lisäksi Tarvasjoen pappilaa myydään parhaillaan.
Turvatakseen tulevaisuudessakin laadukkaan seurakuntaelämän ja maltillisen
veroprosentin koko seurakunnan alueella seurakunnan on tarpeen luopua vähäisellä
käytöllä olevista, myös vuokratuloja tuottamattomista ja tarpeettomista kiinteistöistä sekä
maa-alueista.
Seurakunnan on syytä ryhtyä valmistelemaan omaisuuden myymistä muun muassa
seuraavien kohteiden osalta.
•

Pappilan vastapäinen vapaa maa-alue (Pappilanmaa)

•

Pappilan ja Mestarintuvan välinen maa-alue (edellyttää kaavamuutoksia)

•

Liedon pappila ja sen pihapiirin kiinteistöt (edellyttää kaavamuutoksia)

•

Aseman seurakuntakoti

•

Metsäalueet

•

Karjatien ja Hyvättyläntien asunto-osakkeet

•

Tarvasjoen pappilan ympäristön maa- ja metsäalue

•

Tarvasjoen asuinkiinteistö (Koskiranta)

Kunkin kohteen osalta myyminen tulee erikseen hallinnon tapauskohtaiseen harkintaan ja
päätettäväksi. Luopumisen täytyy tapahtua hallitusti. Työaloilla tulee olla aikaa varautua
muutokseen ja seurakunnan häiriötön toiminta täytyy turvata. Pappilasta lienee järkevää
luopua vasta kirkon ja seurakuntatalon peruskorjauksen valmistuttua.
Vuoden 2020 aikana tulee voimaan uusi kirkkolaki ja -järjestys. Sen myötä omaisuuden
myymistä koskevat alistussäännöt kevenevät. Seurakunnan on uusien säännösten
puitteissa mahdollista myydä omaisuuttaan omalla päätöksellä. Asunto-osakkeiden osalta
päätösvalta on kirkkoneuvostolla ja maa-alueiden sekä kiinteistöjen osalta
kirkkovaltuustolla. Alistussäännökset koskevat jatkossakin seurakunnan
kirkkorakennuksien ja hautausmaa-alueiden luopumista eli ne tulee tulevaisuudessakin
alistaa Kirkkohallituksen päätettäväksi.
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Kirkkolaissa säädellään kiinteistöjen luovuttamista (KL 3: 27 §). Kansalaisilla ja yrityksillä
on oltava yhtäläinen mahdollisuus tarjouksen antamiseen. Tarjouskilpailun on oltava avoin
ja siitä on tiedotettava riittävästi. Jos seurakunta luopuu kiinteästä omaisuudesta ilman
tarjouskilpailua, puolueettoman asiantuntijan on arvioitava omaisuuden markkina-arvo.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. pyytää työaloja kiinnittämään huomiota oheiseen omaisuutta ja kiinteistöjä
koskevaan luopumissuunnitelmaan,
2. antaa talouspäällikön tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan ohessa listattujen
omaisuuden myymistä,
3. toimittaa oheisen päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kohdat 1 – 2: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, kohta 3:
ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 210
KIRKON PERUSKORJAUS: LAUSUNTOPYYNTÖ MUSEOVIRASTOLLE PÄIVITETYISTÄ
SUUNNITELMISTA
Kirkkoneuvosto käsitteli 24.10.2019 kirkon peruskorjausta koskevaa laajaa selontekoa ja
pääpiirustusvaihtoehtoja 1 ja 2. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti pyytää lausunnon
Museovirastolta vaihtoehdoista 1 ja 2. Sekä kirkkoneuvosto että kirkkovaltuuston iltakoulu
10.10.2019 katsoivat, että vaihtoehto 1 on ensisijainen. Silti seurakunta haluaa pyytää
Museovirastolta lausunnon molemmista vaihtoehdoista.
Kokouksen jälkeen pääsuunnittelija laati vielä vaihtoehtojen 1 ja 2 lisäksi vaihtoehdon 3,
jossa erillinen laajennusosa sijoittuisi kirkon länsipäätyyn. Vaihtoehtoa 3 arvioitiin
seurakunnan kirkkotilaa koskevassa työpajassa 1.11.2019. Työpajassa todettiin, että
vaihtoehto 3 on ongelmallinen, koska se estää kulkemisen kirkon ympäri. Vaihtoehto 3 ei
työpajan pohdintojen perusteella myöskään mahdollista päällekkäiskäyttöä ja
monitoimikirkon ideaa samalla tavalla kuin vaihtoehto 1. Työpajassa todettiin, että sekä
kirkkoneuvoston että kirkkovaltuuston iltakoulun aikaisemmat linjaukset ovat yhä
perusteltuja ja niiden mukaan on edettävä. Vaihtoehtojen 1 ja 2 pohjalta on pyydetty myös
peruskorjauksen kustannusarvio, joka toimitetaan kokouspöydälle.
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Pääsuunnittelijan kanssa todettiin, että kirkkoneuvostolle vielä esitetään työpajassa esitelty
vaihtoehto 3 sekä päivitetyt vaihtoehdot 1 ja 2. Pääsuunnittelija on 24.10.2019 kokouksen
jälkeen vielä täydentänyt piirustuksia muun muassa asehuoneeseen sijoitettavan pienen
lisäWC:n (ei esteetön wc), sakastin kaapiston ja alttarikaiteen ja katafalkin asettelun
osalta. Pääpiirustusvaihtoehtojen muutokset esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa
28.11.2019.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. perehtyy pääsuunnittelijan päivitettyihin pääpiirustusvaihtoehtoihin 1, 2, ja 3
sekä kustannusarvioon vaihtoehdoista 1 ja 2 (pöytäkirjan LIITTEET 1 ja 2).
2. toteaa, että Museovirastoon toimitetaan aikaisemman päätöksen mukaisesti
kirkon suunnittelutyön vaiheita kuvaava selonteko ja muu suunnittelun kannalta
olennainen tausta-aineisto.
3. pyytää KL 14 § 5 a:n mukaisen lausunnon Museovirastolta päivitetyistä
pääpiirustusvaihtoehdoista 1 ja 2.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 211
TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2021-2022 (KV)
Ark. 2.1.1
Kirkkovaltuusto on 28.5.2019 vahvistanut Liedon seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,35 %.
Liedon seurakunnan vuonna 2019 tilitettävän kirkollisverokertymän arvioidaan olevan
3.459.040 euroa, joka on noin 280.000 euroa kuluvan vuoden talousarviota alempi ja noin
82.000 euroa vuoden 2018 tilinpäätöstä parempi. Talousarviossa on verotulojen määräksi
ennustettu 1,5 %:n kasvu Verohallinnon antamaan tämän vuoden verotuloennusteeseen
nähden.
Toimintakulut kasvavat pääosin kasvaneen poistopohjan (mm. Mestarintupa) aiheuttaman
poistojen nousun vuoksi, joka vyörytetään sisäisten vuokrien kautta työaloille. Tulevina
vuosina on kaikilla työaloilla karsittava kuluja, jotta talous saadaan pysymään
tasapainossa.
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Seurakunnalla on edelleen merkittäviä investointihankkeita, vaikka Mestarintupa on saatu
valmiiksi. Vuonna 2020 alkavat Liedon kirkon muutostyöt, seurakuntatalon vesikaton
korjaus ja Halssin vanhan majoitusrakennuksen peruskorjaus luovat omat haasteensa
sekä rahoitukseen että toimintaan. Rahoittamalla investointihankkeita maltillisesti vieraalla
pääomalla varmistetaan rahoituksen riittävyys ja säästöjen säilyminen. Talousarvion
rahoituslaskelmasta ilmenee lähivuosien rahavirtojen kehitys tarkemmin.
------Esityksen valmistelija; vs. talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioesityksen vuodelle 2020 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Käsittely: Kirkkoneuvosto päätti lisätä Talousarvion luku 2 sivulle 6 oheisen tekstin:
Talouden tasapainottaminen
Talousarviossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että 2020-2022 vuosikate ei riitä poistojen
kattamiseen vaan tilikausien alijäämä muodostuu suureksi. Seurakunnan on lähivuosina
ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Niukkeneva
taloustilanne vaati keväällä 2020 aikaisempaa tarkempia ohjeita työaloille
tulevia talousarvioita valmisteltaessa ja vähäisellä käytöllä olevan omaisuuden järkevää
realisoimista.
Kirkkojärjestyksen 15 luvussa mainitaan, että tulojen ja menojen on oltava tasapainossa
kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin
enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen
osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna
kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Martti Heikkilä esitti, että kirkkoherranvirasto kohtaan lisätään teksti ”Kirkkoherranvirasto
palvelee kappelitoimistossa torstaisin klo 9-12”. Matti Mäkitalo kannatti ehdotusta.
Kirkkoneuvosto äänesti asiasta. Äänestyksessä pohjaesitys oli JAA-ääni ja Martti
Heikkilän muutosesitys oli EI-ääni. Äänestyksessä JAA äänestivät: Risto Leppänen, Riina
Kolkkala, Teija Alipirjelä, Markus Kaajalaakso, Leena Karvala, Pinja Länsikallio, Pentti
Nieminen, Timo Paavilainen ja Leena Tervahartiala sekä EI äänestivät: Martti Heikkilä,
Matti Mäkitalo ja Oili Riikonen.
Kirkkoneuvosto kävi läpi talousarvion ja teki siihen pieniä teknisiä korjauksia.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
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KN § 212
VUODEN 2019 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (KV)

Oheisessa esityslistan liitteen (LIITE 1) mukaisessa taulukossa on laskelma vuoden 2019
talousarvion investointikustannusten toteutumisesta kohteittain tammikuusta 2019
syyskuuhun 2019.
Seurakuntatalon peruskorjausta ei aloitettu tänä vuonna, vesikaton korjauksen
suunnittelun kustannukset on vähennetty vuosimenona. Halssin vanhan
majoitusrakennuksen osalta on päädytty rakenneavauksiin ja niiden perusteella
suunnitellaan sisätilojen purkamista ja korjausta käyttökuntoon. Suunnittelu- ja
purkukustannuksia arvioidaan tulevan kuluvalle vuodelle vielä noin 6000 euroa.
Mestarintuvan (toimitalo) osalta investointikustannukset ovat ylittyneet 44000 eurolla.
Varastorakennuksen rakentamisesta on päätetty 15.1.2019 kirkkovaltuustossa ja
määrärahaa on myönnetty 265000 euroa. Kustannukset ovat ylittyneet noin 24000 eurolla
ja hyllystön rakentamiseen tulee vielä käytettäväksi noin 8000-10000 euroa.
Liedon kirkon peruskorjaukseen varattu 80000 euroa tulee ylittymään, koska suunnittelua
koskevia laskuja on vielä tulossa.
Kalustemäärärahaa, Halssin ulkoalueiden perusparannusrahaa ja Tarvasjoen
seurakuntatalon parketin hiontaan varattua rahaa ei käytetty. Tarvasjoen seurakuntatalon
ikkunoiden korjaus on aloitettu lokakuussa 2019 ja kuluvalle vuodelle tulee vielä
kustannuksia. Suurin osa kuluista siirtyy vuodelle 2020 ja on huomioitu talousarvion 2020
investointitaulukossa.
------Esityksen valmistelija; vs. talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy vuoden 2019 investoinnit oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua – valmistelu
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 12/2019

Kirkkoneuvosto

28.11.2019

167

_____________________________________________________________________________

KN § 213
MYYNTISAATAVIEN POISTO KIRJANPIDOSTA
Liedon seurakunnan voimassa olevan taloussäännön § 12 mukaisesti:
”Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien
saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen
päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä kirkkoneuvostolle.”
Myyntireskontrassa on vuodelta 2018 saamatta jääneitä myyntilaskuja. Kutakin laskua on
peritty tuloksettomasti. Luottotappioksi luokiteltavien saamisten bruttoarvo on 2397,99
euroa, alv-osuuden jälkeen 2220,30 euroa.
Luottotappiokirjaukset koskevat seuraavia tulosalueita:
Tehtäväalue

saatavatyyppi

summa

Hautaustoimi
Kirkonkirjojen pito
Rippikoulumaksut
Lapsi- ja perhetyö
Seurakuntatalo
Nuorisotyö

hautauspalvelut
virkatodistukset
leirimaksut
kerhomaksut
tilavuokrat ja pöytäliinat alv.
retkimaksut

200,00
43,50
452,00
289,50
917,99
495,00

Yhteensä

2397,99

------Esityksen valmistelija; vs. talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että vuoden 2019 tilinpäätöksessä
kirjataan tulosta rasittamaan luottotappioina yhteensä 2220,30 myyntisaatavia (alv 0
%) vuodelta 2018.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
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KN § 214
HALSSIN VANHAN MAJOITUSRAKENNUKSEN KUNNOSTAMINEN
Viite: KN 19.9.2019 § 160
Kirkkoneuvosto päätti 19.9.2019, että insinööri Jari Sairasen johdolla Halssin vanhaan
majoitusrakennuksen tehdään riskirakenteiden (wc- ja pesutilat) osalta rakenneavauksia.
Samalla sovittiin, että selvitystyön valmistuttua tulokset ja mahdollinen
kunnostussuunnitelma sekä tarkentunut kustannusarvio esitetään kirkkoneuvostolle.
Jari Sairasen raportissa todetaan seuraavat havainnot:
- Hiiret tms. ovat vaurioittaneet eristekerroksia pahasti ja lisäksi hiiren jätöksiä tuli
vastaan avauksissa paljon.
- Pesu- ja wc-tiloissa ei havaittu ”silminnähtäviä” kosteus/lahovaurioita, ei
rakenteiden mustumia tms.
- Höyrynsulkumuovin limitykset, teippaukset, läpivientien tiivistykset ovat todella
puutteelliset.
- Eri seinä-/kattomateriaalien ”suoraksi-koolauksien” takia on jäänyt paljon erilevyisiä
ilmarakoja, josta ilma kulkeutuu hallitsemattomasti huonetiloihin.
Sairasen toimenpide-ehdotukset:
- Rakennuksen kaikki loput pintamateriaalit ja eristeet puretaan pois ja rakennetaan
uudelleen.
- Sähköjen ja vesijohtojen uusiminen ja ryömintätilan kunnostus
- Rakennuksen toiminnallisen suunnittelun aloittaminen ja majoitustilan
viranomaismääräysten tulkinnan selvittely
- Tarkempien rakennuskustannuksien selvittäminen.
- Korjaustyön toteuttamistavan valinta
- Alustavan aikataulun laadinta.

------Esityksen valmistelija; vs. talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Halssin vanhan majoitusrakennuksen kunnostusta
sisätilojen purkutyöllä ja toteuttaa tilojen peruskorjauksen urakat osa kerrallaan
vuoden 2020 aikana. Kirkkovaltuustolle ehdotettavassa talousarviossa investoinnin
kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 150.000 euroa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
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KN § 215
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS (KV)
Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat
voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt kirkkolain. Voimaantuloajankohta on
aikaisintaan 1.1.2020.
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki
(1054/1993), kirkkojärjestys (1055/1993) ja kirkon vaalijärjestys (1056/1993) kumotaan.
Uudistus edellyttää seurakunnalta kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämistä.
Oheinen Liedon seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys (esityslistan LIITE 2) on laadittu
Kirkkohallituksen mallin pohjalta.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden kirkkolain ja -järjestyksen vuoksi
päivitetyn kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksymistä.
Käsittely: Kirkkoneuvosto teki työjärjestykseen pieniä teknisiä muutoksia.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 216
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ (KV)
Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat
voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt kirkkolain. Voimaantuloajankohta on
aikaisintaan 1.1.2020.
Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki
(1054/1993), kirkkojärjestys (1055/1993) ja kirkon vaalijärjestys (1056/1993) kumotaan.
Uudistus edellyttää seurakunnalta kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämistä. Oheinen
Liedon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö (esityslistan LIITE 3) on laadittu
Kirkkohallituksen mallin pohjalta.
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------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. esittää kirkkovaltuustolle uuden kirkkolain ja -järjestyksen vuoksi päivitetyn
kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä,
2. toteaa, että kirkkoneuvoston ohjesääntö alistetaan Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Käsittely: Kirkkoneuvosto teki ohjesääntöön pieniä teknisiä korjauksia.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 217
TESTAMENTTIASIA (EI JULKINEN)

KN § 218
KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 4/2019
Tarvasjoen kappelineuvosto on kokouksessaan 4/2019 käsitellyt Tarvasjoen kirkossa
noudatettavan kolehtisuunnitelman (esityslistan LIITE 4) 1.1.-31.12.2020 ajanjaksolle.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tarvasjoen kappelineuvoston
pöytäkirjan 4/2019 ja hyväksyy Tarvasjoen kirkossa noudatettavan
kolehtisuunnitelman ajalla 1.1.-31.12.2020 (pöytäkirjan LIITE 3).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
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KN § 219
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavat vastuuryhmien muistiot:
Jumalanpalveluselämän vastuuryhmän muistio 4.11.2019 ja
Talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmän muistio 19.11.2019.

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 220
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Nro 38/19 9.10.2019 - Nro 48/19 6.11.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 221
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Nro 39/19 4.11.2019 - Nro 43 /19 18.11.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 222
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vastaavan nuorisotyönohjaajan viranhaltijapäätökset:
Nro 24/19 4.11.2019 - Nro 26/19 4.11.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
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KN § 223
LAPSI- JA PERHETYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
lapsi- ja perhetyöntekijän viranhaltijapäätös:
Nro 8/19 11.11.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.

KN § 224
MUUT ASIAT

KN § 224.1
OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN
Piispa Kaarlo Kallialan seurakuntaliitosta koskevassa aloitteessa todetaan muun muassa
seuraavaa:
Auran seurakunnan kirkkoneuvosto on 24.10.2019 antanut tuomiokapitulin pyytämän
lausunnon Henna Ahtiaisen laatiman selvitysraportin johdosta. Lausunnossa todetaan,
että ”jokaisesta näkökulmasta katsottuna seurakuntaliitos on järkevä ja ainoa mahdollinen
vaihtoehto”. Ensisijainen liitossuunta on Lieto.
Kirkkolain (13 luku 1 §) mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä
seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä
tuomiokapituli tai piispa. Piispa Kaarlo Kalliala on tehnyt 1.11.2019 aloitteen Auran
seurakunnan liittämisestä Liedon seurakuntaan.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli määräsi 19.11.2019 rovasti Pertti Ruotsalon
selvitysmieheksi mahdollisen seurakuntajaon muutoksen valmistelemiseksi Auran ja
Liedon seurakuntien alueella. Selvitysmies on pyytänyt nimeämään ohjausryhmän, johon
kuuluvat viran puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö sekä maksimissaan kolme
luottamushenkilöä. Ohjausryhmän kokoontuminen on 16.12. klo 18 Liedon
Mestarintuvassa.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
---------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä ohjausryhmään kirkkoherran, talouspäällikön,
kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan ja talous- ja
kiinteistöhallinnon vastuuryhmän puheenjohtajan. Tällä päätöksellä kumotaan
kirkkoneuvoston 19.9.2019 tekemä päätös, jossa nimettiin seurakunnan edustajat
yhteistyö- ja seurakuntaliitosneuvotteluihin.
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Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 224.2
ANSIOMERKKIEN JA PALVELUSVUOSILAHJOJEN MYÖNTÄMINEN
Viite: KN 25.8.1998 § 48 Ark. II Cca 1 c

Ansiomerkkisäännön mukaan yhtäjaksoisesta
seuraavien aikarajojen täyttyessä:
Pronssinen ansiomerkki 10 v palveluksesta
Hopeinen ansiomerkki 20 v palveluksesta
Kultainen ansiomerkki 25 v palveluksesta.

palvelussuhteesta

saa

ansiomerkin

Palvelusvuosilahjojen aikarajat ovat 10, 20, 30, 35 ja 40 vuotta.
Muistolautasen jakoperusteet:
• luottamushenkilö: 12 vuotta eli 3 kautta tai jokin muu painava peruste
• vapaaehtoistyö: 10 vuotta tai jokin muu painava peruste.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, vs. talouspäällikkö
----------Talouspäällikön ja kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Päivi Linnasaari-Liimataiselle ja Taru Sahlalle
pronssiset ansiomerkit ja palvelusvuosilahjat 10 vuotta kestäneestä palvelusta.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen

KN § 225
ILMOITUSASIAT
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 31.10.2019
§ 401 Selvitysmiehen nimeäminen Paimion rovastikuntaan talous-, kiinteistö- ja
hautaustoimen yhteistyötä varten
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§ 421 Tuija Leesteen sivutoimilupa
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös 19.11.2019
§ 434 Selvitysmiehen määrääminen mahdollisen seurakuntajaon muutoksen
valmistelemiseksi Auran ja Liedon seurakuntien alueella
Piispa Kaarlo Kallialan aloite seurakuntajaon muutoksesta 1.11.2019

KN § 226
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 4).
Päätös:

KN § 227
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.25.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 2.16.12.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.11.-16.12.2019.

Lieto, 16.12.2019

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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