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Paikka:

Seurakuntatalo, Pieni sali

Kokousaika:

22.5.2018 klo 18.00 – 20.15

Jäsenet

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

Varajäsenet

Peltola Paula (Marjo Sinokin varajäsen)

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
kirkkovaltuuston pj.
Heikkilä Martti
kirkkovaltuuston varapj.
Mäkinen Minna
kappelineuvoston pj.
Pelkonen Kirsi(POISSA)vs. talouspäällikkö
Koski Sari
hallintosihteeri, sihteeri
Allekirjoitukset
Risto Leppänen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 22 / 5 2018

Liedossa 22 / 5 2018

Matti Mäkitalo
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Tenhunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 23.5.6.6.2018 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Eliisa Lehti
§ 108 puheenjohtaja

Sari Koski
hallintosihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 7/2018

Kirkkoneuvosto

22.5.2018

63

_____________________________________________________________________________

KN § 94
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Tellervo Jokila toimitti alkuhartauden.

KN § 95
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 15.5.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 96
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Matti Mäkitalo ja Pertti Tenhunen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
Matti Mäkitalo ja Pertti Tenhunen.

KN § 97
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, kun § 99 otsikko
muutettiin teknisenä korjauksena muotoon ”Toimitilahanke ja
urakoitsijan valinta” sekä ilmoitusasioihin otettiin lisäksi ”Eroilmoitus”
ja ”Kirkkoneuvoston seuraava kokous”. Risto Leppänen todettiin
esteelliseksi § 108 käsittelyn ja päätöksenteon aikana, jonka aikana
puheenjohtajana toimi Eliisa Lehti.
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KN § 98
VASTINE VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAMUSEON LAUSUNTOON
Varsinais-Suomen Maakuntamuseo antoi Liedon kunnalle lausunnon (esityslistan LIITE 1)
Liedon seurakunnan Vanhan seurakuntatalon purkulupahakemuksesta. Lausunnon
mukaan purkulupahakemusta käsiteltäessä tulisi ottaa huomioon yleiskaavaa ja
maisemakuvaa koskevat näkökohdat.
Liedon seurakunnan johtavat viranhaltijat päättivät laatia vastineen (esityslistan LIITE 2),
jossa kuvataan purkulupahakemuksen taustat ja päätökset uuden toimitilan
rakentamisesta. Kirkkoneuvoston koolle kutsuminen ei ollut aikataulusyistä mahdollista ja
siksi seurakunnan vastine päätettiin lähettää johtavien viranhaltijoiden nimissä. Samalla
kuitenkin sähköpostitse tiedusteltiin kirkkoneuvostolta, voisiko se mennä kirkkoneuvoston
allekirjoittamana. Sähköpostitiedustelun perusteella kirkkoneuvoston jäsenet pitivät
vastinetta tarpeellisena ja toivoivat, että vastine toimitetaan Liedon kunnalle
kirkkoneuvoston nimissä.
Sähköpostikeskusteluissa edustaja Eliisa Lehti esitti, että vastineeseen tulee lisätä
seuraava lause: ”Seurakunnan päätöksenteon esittelyissä tai uuden toimitilarakennuksen
hankesuunnitelmassa ei ole päätöksentekijöille tuotu esille niitä kaavaan liittyviä asioita,
joista maakuntamuseo lausunnossaan mainitsee."
Lehden täydennystoive ei saanut kannatusta. Lehti jätti asiasta sähköpostitse eriävän
mielipiteen. Epäselväksi jäi, koskiko Lehden eriävä mielipide koko vastinetta vai
ainoastaan täydennystä.
Kunnan rakennus- ja kaavoituslautakuntaan toimitettiin vastine alkuperäisessä muodossa.
Saatteessa lautakuntaa pyydettiin huomioimaan vastinetta koskeva Lehden täydennys ja
eriävä mielipide.
Lehden lisälauseen ja eriävän mielipiteen kirjaamisen johdosta on tarpeen tuoda esille,
ettei suunnittelijoilla eikä valmistelusta vastaavilla seurakunnan viranhaltijoilla ole ollut
tiedossa yleiskaavan ja asemakaavan välistä ristiriitaa. Suunnittelua ja valmistelua tehtiin
asemakaavaan perustuen. Suunnittelu ja valmistelu olivat tältä osin puutteelliset.
----------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston nimissä Liedon kuntaan
toimitetun Varsinais-Suomen Maakuntamuseon lausuntoa koskevan seurakunnan
vastineen (pöytäkirjan LIITE 1) sekä siihen liittyvän Eliisa Lehden täydennystoiveen
ja eriävän mielipiteen.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 99
TOIMITILAHANKE JA URAKOITSIJAN VALINTA (KV)
Kirkkovaltuusto teki lokakuussa 2017 yksimielisen toimitilahanketta koskevan
rakennuspäätöksen Vanhan seurakuntatalon paikalle rakennettavasta erillisrakennuksesta
ja päätti samalla, että investoinnin kokonaisarvo tulee maksimissaan olla 2.000.000 €.
Kokonaisarvon tuli sisältää Vanhan seurakuntatalon purkukustannukset sekä
kustannukset, jotka syntyvät seurakuntakeskuksen rakentamisaikaisen talotekniikan
toimivuuden turvaamisesta. Tuolloin toimitilatarpeen kooksi arvioitiin noin 500 m2.
Valtuusto päätti samalla varautua korkeintaan 2.000.000 €:n suuruisen pitkäaikaisen
luoton nostamiseen rakennushanketta varten. Valmistelutyöt luoton kilpailuttamisesta ovat
kirkkoneuvoston ja taloudellisen vastuuryhmän tehtävälistalla ja tulevat myöhemmin
valtuuston päätettäväksi.
Kirkkoneuvosto ja valtuusto ovat tutustuneet tarkentuneisiin rakennuspiirustuksiin, joissa
toimitilan kokonaisala on 623 m2 ja lisäksi tekninen tila 57,5 m2. Kirkkoneuvoston
ohjesäännön mukaan valtuusto hyväksyy rakennuspiirustukset.
Tarkentuneiden rakennuspiirustusten mukainen toimitilahanke kilpailutettiin Hilmassa ja
tarjoukset pyydettiin jättämään 11.5.2018 klo 14 mennessä. Urakkatarjoukset avattiin
14.5.2018 klo 10 A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n toimesta. Avaustilaisuudesta on tehty
pöytäkirja. Kokonaisurakasta saatiin kuusi tarjousta.
Kirkkoneuvoston kokouksen 12.4.2018 § 71 mukaan valintakriteeri urakoitsijavalinnalle on
edullisin hinta.
Urakkaneuvottelut käytiin kahden edullisimman tarjoajan kanssa. Neuvotteluissa todettiin,
että edullisimmat tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa, kun Liedon kunnasta on saatu lainvoimaiset
päätökset Vanhan seurakuntatalon purkamisesta ja uuden toimitilan rakentamisesta.
Tällä hetkellä toimitalohankkeen kokonaiskustannuksen (rakentaminen, suunnittelu ja
valvonta, kalusteet) arvioidaan olevan n. 2,8 milj. euroa.
Kirkkovaltuuston pöydälle toimitetaan erillinen liite urakkatarjouksista.

------Esityksen valmistelija; kirkkoherra ja talouspäällikkö
-----------
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Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
1. toimitilahankkeelle varataan 2,8 miljoonaa euron määräraha,
2. tarkentuneet rakennuspiirustukset hyväksytään,
3. toimitilan rakennusurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt
urakoitsija ja
4. urakkasopimuksen allekirjoittajina seurakunnan puolesta ovat kirkkoherra ja
talouspäällikkö.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen

KN § 100
VAKUUTUSTURVAN KILPAILUTUS 2018-2021

Liedon seurakunnan vakuutusten kilpailutus on hoidettu yhteistyössä Novum Oy:n kanssa
ja heille on annettu toimeksianto kilpailuttaa seurakunnan eri vakuutuslajit.
Liedon seurakunnan vakuutuslajien kilpailutus päätettiin toteuttaa siten, että vakuutukset
saatetaan voimaan 1.6.2018 alkaen, pois lukien työtapaturma- ja ammattitautivakuutus,
joka saatetaan voimaan 1.10.2018 alkaen. Kaikkien vakuutuslajien osalta sopimukset
vakuutusyhtiöiden osalta tehdään vuosiksi 2018-2021.
Tarjouspyyntö koostui kokonaistarjouksesta.
Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-hankintakanavassa 12.3.2018 ja tarjoukset tuli jättää
Novum Oy:lle 12.4.2018 klo 16.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät If Vahinkovakuutus-yhtiö Oy, OP Vakuutus Oy
sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Tarjousta eivät jättäneet Protector Forsikring
Oy, Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö eikä Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö.
Tarjoukset avattiin 13.4.2018 ja tilaisuudesta laadittiin avauspöytäkirja, jossa todettiin
kaikkien tarjoajien täyttäneen kelpoisuusehdot sekä kaikkien tarjousten olleen
tarjouspyynnön mukaisia. Kaikki tarjoukset täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä
tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset.
Tarjousten perusteella tehtiin tarjousten arviointimenettely tarjouspyynnön
valintaperusteiden mukaisesti, jonka perusteella edullisin kokonaistarjous oli LähiTapiola
Keskinäinen Vakuutusyhtiön tarjous.
Novum Oy suosittelee, että Liedon seurakunta valitsee 1.6.2018 alkaen vakuutusyhtiöksi
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön.
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Kokouksessa nähtävä asiakirjat
- tarjouspyyntö
- avauspöytäkirja
- tarjoukset
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. todeta, että kaikki tarjoukset täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä
tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset; sekä
2. valita Liedon seurakunnan vakuutusten toimittajaksi edullisimpana LähiTapiola
Keskinäinen Vakuutusyhtiön kokonaistarjouksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti:
1. todeta, että kaikki tarjoukset täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä
tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset; sekä
2. valita Liedon seurakunnan vakuutusten toimittajaksi edullisimpana
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön kokonaistarjouksen.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
Tiedoksi: tarjouksen jättäjät, taloustoimisto

KN § 101
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017 (KV)
Kun kirkkoneuvosto oli allekirjoittanut vuoden 2017 tilinpäätöksen, tilintarkastajat
suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta 2017. Suoritetusta
tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen;

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien
tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017.
Päätös:
Kirkkoneuvosto:
1) merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen;
2) päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon
ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017.
Muutoksenhaku: päätöksen kohdasta 1) ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto,
kohdasta 2) ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen

KN § 102
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMIMEN TILIVUODELTA 2017 (KV)
Sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2017 tilinpäätöksen ja merkinnyt
tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee
päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2017.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2017.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen

KN § 103
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2019 (KV)
Liedon ja Tarvasjoen seurakuntien yhdistyessä 2015 alussa määritettiin ensimmäiseksi
yhteiseksi tuloveroprosentiksi 1,35 ja se on pysynyt siitä asti samana.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Liedon seurakunnalla ei ole odotettavissa tuloveropohjan kasvua. Verotulojen voidaan
ennakoida pysyvän korkeintaan ennallaan. Vuosimenot on sopeutettava verotulojen
laskevaan määrään.
Palkkakustannusten osalta ei liene odotettavissa suuria muutoksia. Vuonna 2019 tuleva
yleiskorotus on n.1,6% bruttopalkkoihin.
Seurakunnalla on edessään merkittäviä investointihankkeita lähivuosina. Jo käynnissä
oleva toimitilahanke samoin kuin vuonna 2019 alkavaksi suunniteltu kirkon remontti luovat
omat haasteensa sekä rahoitukseen että toimintaan.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Liedon seurakunnan
tuloveroprosentti vuodelle 2019 on 1,35 %.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen

KN § 104
TALOUSARVIORAAMIT VUODELLE 2019
Viite: KN 18.2.2010 § 9 Talousarvion laatimisprosessi
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin vuodelle 2019 toukokuun kokouksessaan.
Talousarvioaikataulu ja ohjeistus jaetaan henkilöstölle toukokuussa 2018.
Työntekijät kokoontuvat seurakuntatalolle 5.9.2018 yhteiseen toimintasuunnitelman ja
talousarvion laadintaan. Tätä työalarajat ylittävää työskentelyä ennen kaikki työalat ovat
koostaneet oman toimintansa painopisteet ja kartoittaneet vastuuryhmien kanssa tulevien
vuosien tarpeet ja ideat. Luottamushenkilöt osallistuvat työskentelyyn illalla.
Työalojen maksupolitiikka-esitykset (rippikoulujen osalta jo keväällä) tulee saattaa
taloustoimistoon 14.9.2018 mennessä.
Työalojen valmiit talousarvioesitykset tulee olla toimitettuna johtoryhmälle 21.9.2018.
Kaikkien työalojen talousarvioesitykset esitallennetaan yhteistyössä taloustoimiston ja
vastaavien viranhaltijoiden toimesta.
Maksupolitiikka käsitellään kirkkoneuvostossa 17.10.2018.
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Talousarvio käsitellään kirkkoneuvostossa 13.11.2018 ja kirkkovaltuustossa 28.11.2018.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa vuoden 2019 talousarvioraamien osalta
seuraavat:
1. Työalat antavat esityksensä taloustoimistolle oman työalansa
maksupolitiikasta ja maksujen suuruudesta 14.9.2018 mennessä.
2. Aikataulut:
 talousarvioaikataulu ja ohjeistus henkilöstölle toukokuussa
2018
 työalojen maksupolitiikkaesitykset taloustoimistoon
14.9.2018
 työalojen valmiit talousarvioesitykset johtoryhmälle
21.9.2018 mennessä, samalla esitykset toimitetaan
taloustoimistoon esitallennettavaksi
 tuloveroprosentti: KN 22.5.2018
 tuloveroprosentti: KV 31.5.2018
 maksupolitiikka: KN 17.10.2018
 talousarvio: KN 13.11.2018
 talousarvio: KV 28.11.2018
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen

KN § 105
RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2019
Rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät ovat laatineet alla olevan rippikoulusuunnitelman
vuodelle 2019. Suunnitelma koskee erityisesti rippikouluryhmien intensiivijaksojen aikoja ja
paikkoja. Liedon seurakunnan rippikouluissa noudatetaan voimassaolevaa rippikoulun
paikallissuunnitelmaa, jonka mukaan nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja
ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. (KJ 3:3) Rippikouluopetuksen päälähteinä
ovat Raamattu, katekismus ja virsikirja sekä lisäksi erilaiset oheismateriaalit
paikallissuunnitelman mukaisesti. Rippikoulujen työntekijät, ohjelma- ja
turvallisuusvastaavat nimetään erikseen kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.
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Koska kyseessä oleva suunnitelma koskee ennen kaikkea ryhmäjakoja, asiassa ei ole
nähtävissä erityisiä lapsiasianvaikutuksia (KJ 23:3 §). Rippikouluista huolehtivat työntekijät
ottavat huomioon kysymykset nuorten osallisuudesta, turvallisuudesta ja tasa-arvosta
leirisuunnitelmia laadittaessa.
Rippikoulut 2019 Liedon seurakunnassa:
16.-23.2.2019 Aholansaari, konfirmaatio sovitaan myöhemmin (yhteistyö Paimion
seurakunnan kanssa?)
3.-14.6.2019 Päivärippikoulu, konfirmaatio 16.6.2019 klo 10
3-10.6.2019 Halssi 1, konfirmaatio 16.6.2019 klo 13
3.-10.6.2019 Kokemäki, konfirmaatio 15.6.2019 klo 13
10.-17.6.2019 Tarvasjoen rippikoulu Halssissa, konfirmaatio Tarvasjoen kirkossa
30.6.2019 klo 10
10.-17.6.2019 Pensar, konfirmaatio 30.6.2019 klo 10
24.6-1.7.2019 Halssi 2, konfirmaatio 7.7.2019 klo 10
24.6.-1.7.2019 Virrat, konfirmaatio 7.7.2019 klo 13
1.7-8.7.2019 Halssi 3, konfirmaatio 14.7.2019 klo 10
8.-15.7.2019 Halssi 4, konfirmaatio 21.7.2019 klo 10
15.-22.7.2019 Halssi 5, konfirmaatio 28.7.2019 klo 10
31.7-7.8.2019 Tieva, konfirmaatio 11.8.2019 klo 10
---------------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman vuodelle 2019 esitetyllä tavalla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 106
RIPPIKOULUMAKSUT 2019
Rippikoulusuunnitelman yhteydessä tulee päättää myös rippikoulumaksujen perusteista.
Nuorisotyön tiimi on käsitellyt rippikoulumaksuja aikaisempien vuosien pohjalta ja
ehdottaa, että rippikoulujen hinnat vuonna 2019 toteutuvat seuraavasti:
-

Aholansaari, Kokemäki, Pensar ja Tieva 120€
Päivärippikoulu ilmainen
Halssin leirit 1-5, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 70€
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-

Lisäksi muihin seurakuntiin kuuluvilta peritään 1,5-kertainen hinta, eli
Halssin leirit 1-5, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 105€ ja Aholansaari,
Kokemäki, Pensar ja Tieva 180€.

---------------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 rippikoulumaksut edellä esitetyllä tavalla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 107
NIMENKIRJOITUSOIKEUDET
Liedon seurakunta ei ole erikseen päättänyt nimenkirjoitusoikeuksista kirkkoneuvoston
ohjesäännön päivittämisen jälkeen. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan seurakunnan
nimenkirjoitusoikeus on sillä tai niillä viranhaltijoilla, joille kirkkoneuvosto on sen erikseen
kirkkolain 7 luvun 7 §:n nojalla antanut.
Johtavien virkojen toimivallasta määrätään erikseen kirkon säädöskokoelmissa sekä
seurakunnan ohje- ja johtosäännöissä. Tästä huolimatta erillinen nimenkirjoituspäätös on
tarpeen ja selventää tilannetta. Tarkoituksenmukaista on, että seurakunnan johtavilla
viranhaltijoilla eli kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on nimenkirjoitusoikeus.
Kirkkoherran sijaiseksi määrätty pappi tai talouspäällikön sijainen toimii aina täysin
toimintavaltuuksin. Nimenkirjoitusoikeus on virkaan sidottu, joten sijaisten osalta ei tarvita
erillistä nimenkirjoitusoikeutta koskevaa päätöstä.
---------------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää kirkkoherralle ja talouspäällikölle seurakunnan
nimenkirjoitusoikeuden.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
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Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 108
YLIMMÄN JOHDON PALKAN TARKISTUKSET
Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista.
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan sopimuskauden loppuun.
Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen
perustuvaa 1.6 prosentin suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan
1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin
kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns.
yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta. Päätöksen
suuntaamisesta tekee kirkkoneuvosto. Taloushallinnon vastuuryhmä on keskustellut erän
jakamisesta ja ehdottaa sen jakamista kirkkoherralle ja talouspäällikölle palkkojen
suhteessa. Liedon seurakunnassa jaettavan järjestelyerän määrä on 152,96 euroa.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jakaa ylimmän johdon peruspalkoista lasketun 1,6 %
järjestelyerän kirkkoherra Leppäselle ja talouspäällikkö Iloselle palkkojen
suhteessa. Kirkkoherran kuukausipalkka korottuu 84,48 eurolla ja talouspäällikön
68,48 eurolla.
Käsittely: Kirkkoherra Risto Leppänen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi ja puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eliisa
Lehti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
Tiedoksi: Risto Leppänen, Markku Ilonen ja taloustoimisto

KN § 109
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.
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Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavat vastuuryhmien muistiot:
Palvelun vastuuryhmän muistio 19.4.2018 ja Taloushallinnon vastuuryhmän muistio
8.5.2018.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen.

KN § 110
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherra Risto Leppäsen viranhaltijapäätökset:
Nro 16/18 17.4.2018 – Nro 24/18 8.5.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 111
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkosen viranhaltijapäätökset:
Nro 7/18 17.4.2018 – Nro 24/18 9.5.2018
Nro 25/18 9.5.2018 Ilmanpuhdistajien (4 kpl) vuokraus Tarvasjoen pappilaan
Nro 26/18 14.5.2018 Sähkön toimittaja
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 112
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vastaavan diakoniatyöntekijän Taru Sahlan viranhaltijapäätös:
Nro 4/18 2.5.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.

KN § 113
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vastaavan nuorisotyönohjaajan Kaisa Lahdenkauppin viranhaltijapäätökset:
Nro 7/18 8.5.2018 - Nro 10/18 8.5.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
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KN § 114
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

KN § 115
ILMOITUSASIAT
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin viranhaltijapäätös (hiippakuntapastori):
Nro 34/2018 16.4.2018 Viranhoitomääräys Tuija Leestelle Liedon seurakuntaan
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös:
9.5.2018 § 195 Viranhoitomääräys Daniel Räsäselle Liedon seurakuntaan virkaa
perustamatta ajalle 1.9.-31.12.2018
Eroilmoitus
Diakonissa Outi Haijanen irtisanoo työsuhteensa päättymään 31.8.2018 alkaen eläkkeelle
siirtymisen vuoksi.
Kirkkoneuvoston seuraava kokous
Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään tiistaina 12.6.2018 klo 18.

KN § 116
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 117
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 23.5.6.6.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.5.-6.6.2018.

Lieto, 6.6.2018

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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