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Paikka:

Pappilan Sali (os. Hyvättyläntie 17)

Kokousaika:

11.4.2019 klo 18.10 – 19.15

Jäsenet

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

Varajäsenet

Mäkinen Minna (Leena Tervahartialan varajäsen)
Suoranta Kauko (Martti Heikkilän varajäsen)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Leppänen Soili
Niiniaho Outi (POISSA)
Ilonen Markku
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappalainen
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa

Liedossa

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

/

2019

Matti Mäkitalo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

2019

Pentti Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 15.29.4.2019 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa
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KN § 59
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Markus Kaajalaakso toimitti alkuhartauden.

KN § 60
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 4.4.2019.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 61
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.

KN § 62
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Puheenjohtajan otettua muihin asioihin talouspäällikkö Markku Iloselta §
67.1 Sijoitusasia sekä ilmoitusasioihin ”Pyhän Henrikin säätiön avustus”
ja ”Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 10.4.2019”.
Näiden lisäysten jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi.
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KN § 63
LIEDON KIRKON KORJAUSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
Liedon kirkon remonttia varten on kerätty seurakuntalaispalautetta ja laadittu
hankesuunnitelma, teologinen taustaselvitys ja kirkkotilojen monipuolista käyttöä
käsittelevä opinnäytetyö. Oheismateriaalin lisäksi kirkkovaltuusto on linjannut remontin
pohja-ajatuksia seuraavasti 28.11.2018:
”- 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.
- 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.”

Konkreettinen suunnittelu alkaa arkkitehdin valinnan myötä. Arkkitehdille toimitetaan
tähänastinen valmistelumateriaali. Tämän lisäksi kirkkoneuvoston on perustettava
korjaustoimikunta, jonka tehtävä on valmistella kirkon remonttia yhteistyössä hankkeen
pääsuunnittelijaksi valittavan arkkitehdin, Museoviraston ja Kirkkohallituksen edustajien
kanssa.
Toimikunnan jäsenten osalta on huolehdittava sukupuolijaon tasapuolisuudesta.
Toimikunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Lisäksi Kirkkohallitus painottaa ohjeissaan, että kirkkohanketta käsittelevässä
toimikunnassa tulisi olla edustus eri työntekijäryhmistä, keskeisiä viranhaltijoita ja
luottamushenkilöitä.
Kirkkohanketta käsittelevässä seurakunnan työpaikkakokouksessa 13.2.2019 ehdotettiin,
että mukaan tulisivat talouspäällikön ja kirkkoherran lisäksi seurakuntamestari, vastaava
kanttori ja lapsityön pappi. Luottamushenkilöiden osalta olisi tarkoituksenmukaista edetä
luottamuselinten tehtävien kautta siten, että valtuuston, neuvoston,
jumalanpalveluselämän sekä talous- ja kiinteistöhallinon vastuuryhmien puheenjohtajat
osallistuvat korjaustoimikunnan suunnitteluun ja työskentelyyn. Toimikunnan työskentelyyn
osallistuu tietysti valittu arkkitehtitoimisto tarvittavine suunnittelijoineen ja lisäksi
Museoviraston ynnä muut tarvittavat jäsenet sekä lisäksi Kirkkohallituksen edustaja.
Kirkko on tarkoitus varustaa uruilla. Urkujen laajempi hankinta tai korjaus tarkoittaa
seurakunnalle hanketta, jossa on hyvä käyttää ulkopuolista asiantuntemusta. Urut
korjataan tai rakennetaan aina tiettyä tilaa varten. Tämän vuoksi on oltava selvillä
kirkkotilan kokonaisuus, jonka osana tulee ratkaistavaksi myös urkujen hankintaa tai
korjausta koskevat kysymykset. Projektin hallinta edellyttää korjaustoimikunnan ja sen
urkuryhmän tiivistä yhteydenpitoa ja tietoisuutta suunnitelmien etenemisestä. Samalla on
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huolehdittava, että urkuryhmässä on riittävä ulkopuolinen asiantuntijaedustus, minkä
merkitystä Kirkkohallituskin urkujen korjaus- tai hankintaprojektien osalta alleviivaa.
---------------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. toteaa toimikunnan tehtäväksi valmistella Liedon kirkon remonttia sekä urkujen
hankintaa/korjausta yhteistyössä hankkeen pääsuunnittelijaksi valittavan
arkkitehdin, tarvittavien viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.
2. nimeää Liedon kirkon korjaustoimikuntaan kirkkovaltuuston puheenjohtajan
Seppo Mikkosen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan Soili Leppäsen,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Riina Kolkkala-Westerlundin, talous- ja
kiinteistöhallinnon vastuuryhmän puheenjohtajan Pentti Niemisen,
jumalanpalveluselämän vastuuryhmän puheenjohtajan Emmi Saariaho-Räsäsen,
seurakuntamestari Elina Tupalan, lapsityön papin Outi Tukia-Takalan, vastaavan
kanttorin Tomi Satomaan, talouspäällikkö Markku Ilosen ja kirkkoherra Risto
Leppäsen, joka toimii puheenjohtajana. Toimikunta valitsee itselleen sihteerin.
3. antaa toimikunnalle ja sen puheenjohtajalle valtuudet kutsua työskentelyyn
mukaan tarpeellisia viranomaistahoja ja asiantuntijajäseniä.
4. antaa toimikunnalle valtuudet nimetä urkuryhmän ryhmän sisältä sekä valtuuttaa
toimikunnan nimeämään muut projektin kannalta vaadittavat työryhmät, niiden
jäsenet ja asiantuntijat.
5. toteaa, että toimikunta organisoi suunnitelmien edetessä tarvittavat
seurakuntalaispalautteen kuulemiset ja valtuustoseminaarin
keskustelutilaisuudet.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen ja talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: toimikuntaan valitut ja taloustoimisto

KN § 64
LIEDON KIRKON MUUTOSTÖIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEEN ARKKITEHDIN
VALINTA
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ltä tilattiin vuoden 2018 lopulla talouspäällikön toimesta
Liedon Pyhän Pietarin kirkon muutostöiden arkkitehtikilpailutukseen liittyvät
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rakennuttamistehtävät. Kilpailutus toteutettiin hankintalainsäädännön alaisena
kilpailutuksena, jossa käytettiin hankintamenettelynä ns. rajoitettua menettelyä. Asiakirjat
julkaistiin HILMA-järjestelmässä 6.2.2019. Siinä tarjoajiksi kutsuttavien ehdokkaiden
määräksi määriteltiin 5-7 suunnittelutoimistoa. Valintakriteereiksi määriteltiin
kokonaistaloudellisesti edullisin kiinteä kokonaishinta, (painoarvo 40 %), ja innovatiivisin
kirjallinen esitys, joka huomioi kirkkotilan monikäyttöisyyttä koskevat tarpeet, (painoarvo 30
%). Lisäksi huomioidaan henkilöiden työkokemus ja pätevyydet sekä käytettävissä olevat
resurssit, (painoarvo 30 %). Tarjousten pisteytysperiaatteet on julkistettu
tarjouspyyntömateriaalissa.
Hankkeen infotilaisuus pidettiin 27.2.2019, jolloin arkkitehtitoimistoille esiteltiin hanketta ja
heillä oli mahdollisuus tutustua kirkkotilaan paikan päällä. Tämä oli mahdollista pyynnöstä
myöhemminkin. Tarjouspyyntömateriaalin liitteenä oli Insinööritoimisto Jouko Sjöbergin
laatima hyväksytty kirkon hankesuunnitelma vuodelta 2018. Lisäksi arkkitehdeillä oli
mahdollisuus tutustua Mika KT Pajusen 25.9.2018 päivättyyn kirkkotilan symboliikkaa
koskevaan esitykseen, samoin kuin Outi Tukia-Takalan 1.1.2019 päivättyyn kirkkotilan
monipuolista käyttöä koskevaan kirjalliseen työhön. Tarjouspyynnön liitteenä oli myös
kirkkovaltuuston 28.11.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja, jossa kirkkovaltuuston taholta
vielä linjattiin ja listattiin kirkon remontin suunnittelun lähtökohdat.
Kiinnostuneiden suunnittelutoimistojen tuli jättää osallistumishakemus 12.3.2019
mennessä. Osallistumishakemusten kelpoisuusehdot olivat seuraavat:
1. Referenssejä sakraalirakennuksista, minimissään 2 kpl 10 vuoden sisällä
2. Referenssejä hankintalain alaisten peruskorjaushankkeiden arkkitehtisuunnittelusta,
joissa on toteutettu muuntojoustavia tilaratkaisuja, min 2 kpl 5 vuoden sisällä
3. Yhteistyökokemusta suojeltujen rakennusten arkkitehtisuunnittelusta, min 2
kohdetta 10 vuoden sisällä
4. Vastuuhenkilöllä ja hänen varahenkilöllään tulee olla SKOL 01 tai vastaava SKOLluokka ja heillä tulee olla kokemusta suojeltujen rakennusten
arkkitehtisuunnittelusta viimeisen 10 vuoden sisällä. Lisäksi toimistolla tulee olla
RALA-hyväksytty tai vastaava muu hyväksytty laatujärjestelmä
Määräajassa osallistumishakemuksen jätti seitsemän arkkitehtitoimistoa.
Osallistumishakemuksen jättivät ARK Takala Oy, LPR-Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy,
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, Arkkitehtitoimisto NOAN Oy, Innovarch Oy ja
Sitowise Oy. Kaikki toimistot täyttivät osallistumishakemuksen kelpoisuusehdot.
Kelpoisuusehdot täyttävien arkkitehtitoimistojen tuli jättää tarjous arkkitehtisuunnittelusta
viimeistään 3.4.2019 klo 12 mennessä.
Tarjouksen jätti määräajassa viisi toimistoa: ARK Takala Oy, LPR-Arkkitehdit Oy,
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, Arkkitehtitoimisto NOAN Oy ja Innovarch Oy.
Tarjouksen jättäneiden asiakirjoihin voi tutustua kirkkoherranvirastossa.
Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 3.4.2019. Tilaisuudesta on laadittu pöytäkirja ja sen
liitteeksi tarjouksista on laadittu vertailutaulukko, jossa saadut tarjoukset pisteytettiin ja
painotettiin loppupisteiksi valintakriteerien eli hinnan, referenssien ja pätevyyden sekä
kirjallisen esityksen ja havainnekuvan perusteella. Tarjousten pisteytysten periaatteet ja
pisteytyksistä muodostunut vertailutaulukko, joka toimitetaan myöhemmin.
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------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu saatuihin tarjouksiin sekä avaustilaisuuden pöytäkirjaan
liitteineen ja merkitsee ne tiedokseen.
2. Kirkkoneuvosto toteaa, että kustakin valintakriteereistä saadut loppupisteet lasketaan
yhteen ja että suurin yhteenlaskettu pistemäärä voittaa tarjouskilpailun. Kirkkoneuvosto
valitsee tarjouskilpailun voittajan Liedon Pyhän Pietarin kirkon muutostöiden
suunnittelu- ja toteutusvaiheen arkkitehtisuunnittelun toteuttajaksi tarjouksessa
mainittuun kiinteään kokonaishintaan.
Päätös:
1. Kirkkoneuvosto tutustui saatuihin tarjouksiin sekä avaustilaisuuden pöytäkirjaan
(LIITE 1) liitteineen ja merkitsi ne tiedokseen.
2. Kirkkoneuvosto totesi, että kustakin valintakriteereistä saadut loppupisteet
lasketaan yhteen ja että suurin yhteenlaskettu pistemäärä voittaa
tarjouskilpailun. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti tarjouskilpailun voittaja
Arkkitehtitoimisto NOAN Oy:n Liedon Pyhän Pietarin kirkon muutostöiden
suunnittelu- ja toteutusvaiheen arkkitehtisuunnittelun toteuttajaksi tarjouksessa
mainittuun kiinteään kokonaishintaan 103500,00€ (sis. alv 24%). Talouspäällikkö
allekirjoittaa suunnittelusopimuksen.
Muutoksenhaku: valitus markkinaoikeuteen
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: tarjouksen jättäneet

KN § 65
VARASTORAKENNUKSEN URAKOITSIJAN VALINTA
Kirkkovaltuusto (KV 15.1.2019) myönsi varastohankkeelle enintään 265.000,00 euron
talousarviomäärärahan vuodelle 2019 ja antoi kirkkoneuvostolle tehtäväksi valita
urakoitsijan sekä toteuttaa varastorakennusta koskevan hankkeen.
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ltä tilattiin vuoden 2019 alussa varastorakennuksen
kilpailutus. Varastohankkeen tiedot on julkaistu kansallisena hankintailmoituksena julkisen
hankintalain mukaisesti HILMA-järjestelmässä. Ilmoitus julkaistiin 11.3.2019 ja tarjoukset
on jätettävä 8.4.2019 klo 14 mennessä. Kyseessä on kiinteähintainen kokonaisurakka.
Urakoitsija voi tarjota kohdetta joko suunnitelmien mukaisesti toteutettuna tai
hirsirunkoisena. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta.
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Urakkatarjousten avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja ja tarjousten vertailutaulukko. Ne
liitetään pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 2). Kirkkoneuvoston pöydälle toimitetaan erillinen liite
urakkatarjouksista.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita varastorakennuksen rakennuttajaksi edullisimman
tarjouksen tehneen tarjouksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita varastorakennuksen rakennuttajaksi
edullisimman tarjouksen tehneen Pöytyän Rakennus Oy:n tarjouksessa mainittuun
kiinteään kokonaishintaan 259408,00€ (sis. alv 24%). Talouspäällikkö allekirjoittaa
urakkasopimuksen.
Muutoksenhaku: valitus markkinaoikeuteen
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
Tiedoksi: tarjouksen jättäneet

KN § 66
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherran viranhaltijapäätös:
Nro 5/19 19.3.2019 - Nro 6/19 27.3.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 67
MUUT ASIAT
KN § 67.1
SIJOITUSASIA
Liedon seurakunta on sijoittanut vuonna 2013 yhteensä 450.000,00 euroa Nordeaan
valtakirjaratkaisu Allokaatio Tasapainoiseen. Ratkaisun peruspainossa osakkeisiin on
sijoitettu 50 % ja korkotuotteisiin 50 % pääomasta.
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Valtakirjaratkaisu toimii Nordea Capital Corporate -kapitalisaatiosopimuksen alla.
Sopimuksen puitteissa voi sijoittaa sopimuksen alla moniin eri sijoituskohteisiin.
Sijoituksen tuotto on alkuvuonna ollut 10,03 % ja viimeisen 12 kk:n tuotto on ollut 5,98 %
ja vakuutuksen alusta yhteensä 43,5 % eli 195.282 euroa. Tuottoa voidaan pitää hyvänä
suhteessa maltillisen riskin strategiaan. Sijoitustuote on likvidi jolloin se voidaan
tarvittaessa realisoida nopeasti kokonaan tai osittain.
Talouspäällikkö on käynyt yhdessä talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmän
puheenjohtajan kanssa keskusteluja Nordean sijoitusjohtajan kanssa ja esittää 300.000
euron lisäsijoituksen tekemistä Nordeaan valtakirjaratkaisu Allokaatio Tasapainoiseen.
--------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu tilannekatsaukseen ja merkitsee sen tiedokseen.
2. Sijoitetaan 300.000,00 euroa Nordeaan valtakirjaratkaisu Allokaatio
Tasapainoiseen. Valtuutetaan talouspäällikkö tekemään ja allekirjoittamaan
tarvittavat toimeksiannot.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 68
ILMOITUSASIAT
Pyhän Henrikin säätiön avustus
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 10.4.2019
§ 174 Liedon seurakunnan rippikoulun ohjesääntö
§ 191 Harri Ruskeepään virkavapaus Liedon seurakunnan kappalaisen virasta ajalle
1.9.2019-30.4.2020

KN § 69
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 3).
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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KN § 70
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello19.15.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 15.29.4.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4-29.4.2019.

Lieto, 29.4.2019

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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