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Paikka:

Tammikallion seurakuntakoti, Tammikallionpolku 3g

Kokousaika:

27.3.2019 klo 18.00 – 20.10

Jäsenet

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

Varajäsenet

Lehtonen Jari (Pentti Niemisen varajäsen)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

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

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappalainen
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa

Liedossa

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

/

2019

Leena Karvala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

2019

Pinja Länsikallio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 3.-18.4.2019
viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

/

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 43
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Teija Alipirjelä toimitti alkuhartauden.

KN § 44
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 20.3.2019.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 45
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Leena Karvala ja Pinja Länsikallio.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Leena
Karvala ja Pinja Länsikallio.

KN § 46
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kirkkoherran
otettua ilmoitusasioihin ”Työntekijävaihdokset”.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 3/2019

Kirkkoneuvosto

27.3.2019

36

_____________________________________________________________________________

KN § 47
VUODEN 2018 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (KV)

Oheisessa esityslistan liitteen (LIITE 1) taulukossa on laskelma vuoden 2018 talousarvion
investointikustannusten toteumista kohteittain vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan.
Kaikkien investointikohteiden kustannustoteumat jäivät suunnitelmia alhaisemmiksi tai
talousarvion investointeja ei toteutettu lainkaan. Vuodelle 2018 hyväksytyt
investointikustannukset olivat 1.895.000 euroa. Investointeja toteutettiin 1.288.706 eurolla.
Vuodelle 2018 varauduttiin toimitilahankkeen kustannuksiin 1.260.000 eurolla. Toimitilaa
rakennetaan parhaillaan ja tilinpäätösvuonna 2018 kustannuksia toteutui 1.181.077 euroa.
Seurakuntatalon peruskorjausluonteisia investointimenoja toteutui 24.473 €, talousarvion
ollessa 120.000 euroa. Liedon kirkon remontin investointikustannuksia suunnittelun osalta
toteutui 25.033 euroa. Talousarviossa oli varauduttu 100.000 euron kustannuksiin. Kirkon
remontin suunnittelu toteutetaan pääosin vuonna 2019 ja suunnitelmien toteutus alkaisi
2020. Halssin majoitustilojen investoinnista toteutui vain suunnittelukustannuksia 4.092
euron edestä. Varsinainen investointi majoitustiloihin on edessä aikaisintaan 2019-2020.
Pyöräkuormaaja hankinnan kustannusarvio oli 45.000 euroa ja investointi toteutui 40.176
euron suuruisena. Kalustemäärärahaa käytettiin 1.423 euron edestä. Tarvasjoen
pappilaan suunniteltua jätevesijärjestelmän saneerausta tai muitakaan investointeja ei
toteutettu. Rakennus pyrittäneen myymään. Alkuvuonna syntyneitä suunnittelu- ja
kuntotutkimuskustannuksia ko. kohteeseen toteutui 12.434 euroa.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy vuoden 2018 investoinnit oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakua – valmistelu
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen
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KN § 48
LIEDON SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 (KV)
Viite: Taloussääntö 24 §, Ark.2.2.2
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen
sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, Kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston
antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti.
Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää
toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja
merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä
varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt.
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja esittää, että tilikauden
tulos, ylijäämää 40.457,52 € vahvistetaan ja että tilikauden ylijäämätilille siirretään
40.457,52 €.
2. allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen ja päättää lähettää sen tilintarkastajille
tarkastettavaksi ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen

KN § 49
RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2020
Rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät ovat laatineet oheisen 11 rippikouluryhmää
käsittävän rippikoulusuunnitelman vuodelle 2020. 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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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erilaiset oheismateriaalit paikallissuunnitelman mukaisesti. Rippikoulujen työntekijät,
ohjelma- ja turvallisuusvastaavat nimetään erikseen.
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.
Liedon kirkon remontin on määrä alkaa ennen kesää 2020. Tämän vuoksi rippikoulutyössä
varaudutaan siihen, että konfirmaatiot järjestetään Tarvasjoen kirkossa.
Rippikoulut 2020 Liedon seurakunnassa:
Aloitusjumalanpalvelukset 27.10. ja 3.11.
Aholansaari: Lietopäivät la 11.1. ja su 2.2.
Leirijakso 15.-22.2.
Konfirmaatio 1.3. klo 10
Kokemäki
Lietopäivät su 24.5. ja ti 9.6.
Leirijakso 1.-8.6.
Konfirmaatio su 14.6. klo 13 Tarvasjoen kirkossa
Halssi Tarvasjoen ryhmä
Lietopäivät (yö kirkossa keväällä) ja ti 9.6.
Leirijakso 1.-8.6.
Konfirmaatio su 14.6. klo 10 Tarvasjoen kirkossa
Pensar
Lietopäivät to 4.6. ja ti 16.6.
Leirijakso 8.-15.6.
Konfirmaatio su 28.6. klo 10 Tarvasjoen kirkossa
Tieva
Lietopäivät to 4.6. ja ti 16.6.
Leirijakso 8.-15.6.
Konfirmaatio la 27.6. klo 13 Tarvasjoen kirkossa
Halssi 1
Lietopäivät to 4.6. ja ti 16.6.
Leirijakso 8.-15.6.
Konfirmaatio su 28.6. klo 13 Tarvasjoen kirkossa
Virrat
Lietopäivät ke 17.6. ja ti 30.6.
Leirijakso 22.-29.6.
Konfirmaatio su 5.7. klo 10 Tarvasjoen kirkossa
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Halssi 2
Lietopäivät ke 17.6. ja ti 30.6.
Leirijakso 22.-29.6.
Konfirmaatio su 5.7. klo 13 Tarvasjoen kirkossa
Halssi 3
Lietopäivät to 25.6. ja ti 30.6.
Leirijakso 29.6.-6.7.
Konfirmaatio su 12.7. klo 10 Tarvasjoen kirkossa
Halssi 4
Lietopäivät to 2.7. ja ti 14.7.
Leirijakso 6.-13.7.
Konfirmaatio su 19.7. klo 10 Tarvasjoen kirkossa
Päivärippikoulu 27.-31.7. ja 3.-7.8.
Konfirmaatio 16.8. klo 10 Tarvasjoen kirkossa
---------------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman vuodelle 2020 edellä esitetyllä
tavalla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 50
RIPPIKOULUMAKSUT 2020
Rippikoulusuunnitelman yhteydessä on päätettävä myös rippikoulumaksujen perusteista.
Nuorisotyön tiimi on käsitellyt rippikoulumaksuja aikaisempien vuosien pohjalta ja
ehdottaa, että rippikoulujen hinnat vuonna 2020 toteutuvat seuraavasti:
-

Aholansaari, Kokemäki, Pensar ja Tieva 120€
Päivärippikoulu ilmainen
Halssin leirit 1-4, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 70€
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-

Lisäksi muihin seurakuntiin kuuluvilta peritään 1,5-kertainen hinta, eli
Halssin leirit 1-4, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 105€ ja Aholansaari,
Kokemäki, Pensar ja Tieva 180€.

---------------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 rippikoulumaksut edellä esitetyllä tavalla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 51
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 1.5. - 30.9.2019,
2) kirkkoherran vapaapäivä- ja vuosilomasuunnitelman ajalle 1.5. - 30.9.2019.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

LIEDON SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 3/2019

Kirkkoneuvosto

27.3.2019

41

_____________________________________________________________________________

KN § 52
KÄYRÄN VANKILAN OVO-SIELUNHOITAJA
Paimion rovastikunnan seurakunnat päättivät arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ja Käyrän
vankilan vetoomuksesta 1.2.2018 alkaen palkata Käyrän avovankilaan oman virkansa
ohella (ovo) työskentelevän vankilasielunhoitajan. Ovo-tehtävän laajuus on ollut 3 tuntia
viikossa.
Tehtävään päätettiin valita 1.2.2018 alkaen Liedon seurakunnan nuorisotyönohjaaja
Yvonne Smidtslund. Sopimuksessa todettiin, että tehtävän tarvetta on tarpeen arvioida
ensimmäisen toimintavuoden jälkeen ja tarvittaessa todeta tehtävä toistaiseksi voimassa
olevaksi sopimukseksi.
Vankilan, tuomiokapitulin ja lääninrovastin palautteen sekä arvioin perusteella voi todeta,
että vankilasielunhoitotyölle on tarvetta. Lisäksi voi todeta, että Smidtslund on hoitanut
tehtävää hyvin ja kyennyt tehtävässään saavuttamaan sekä vankien että vankilan johdon
luottamuksen. Vankilan, tuomiokapitulin ja lääninrovastin toiveena on, että (ovo)tehtävä
määritellään toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Tehtävän
tarkoituksenmukaisuutta on kuitenkin tarpeen arvioida vuosittain vankilasielunhoitajan,
vankilan johdon, tuomiokapitulin ja lääninrovastin kesken. Tehtävän hoitamisesta
raportoidaan rovastikunnan kirkkoherrojen kokoontumisten yhteydessä.
Tehtävää hoitanut Smidtslund siirtyy virkavapaalle huhtikuussa 2019. Mikäli tehtävää
jatketaan, hänen virkavapaan ajaksi tehtävään tarvitaan sijainen. Liedon seurakunnasta
sielunhoitajan tehtävään on käytettävissä Liedon seurakunnan vastaava diakoniatyöntekijä
Taru Sahla. Hän omaa hyvät valmiudet tehtävää varten. Hiippakuntadekaani Timo Tavast
pitää Taru Sahlan valitsemista perusteltuna.
Sopimuksen mukaisesti ovo-vankilasielunhoitajan palkkauskulu on määritelty Smidslundin
tehtävän pohjalta ja on 250 euroa kuukaudessa. Sahla on sitoutunut hoitamaan
Smidslundin virkavapaan ajan sijaisuutta sopimuksessa määrätyn palkan perusteella.
Paimion rovastikunnassa tapahtuneiden seurakuntaliitoksien vuoksi kunkin seurakunnan
vastuulle tulevat vuosikustannukset ovat jäsenmäärän ja sen pyöristyksen mukaan euron
tarkkuudella vuodelle 2019 seuraavat:
Auran seurakunta: 8 € / kk => 1.1.–31.12.2019 96 € Martinkosken seurakunta: 9 € / kk =>
1.1.–31.12.2019 108 € Liedon seurakunta: 39 € / kk => 1.1.–31.12.2019 468 € Loimaan
seurakunta: 34 € / kk => 1.1.–31.12.2019 408 € Länsi-Turunmaan suomalainen
seurakunta: 11 € / kk => 1.1.–31.12.2019 132 € Paimion seurakunta: 27 € / kk => 1.1.–
31.12.2019 324 € Pöytyän seurakunta: 20 € / kk => 1.1.–31.12.2019 240 € Salon
seurakunta: 102 € / kk => 1.1.–31.12.2019 1224 €
Mikäli jokin seurakunnista päättää olla lähtemättä tähän rovastikunnalliseen hankkeeseen,
vaikuttaa tämä luonnollisesti muiden seurakuntien maksuosuuksiin. Seurakuntia
pyydetään ilmoittamaan 30.4.2019 mennessä lääninrovastille, onko seurakunta valmis
osallistumaan ovo-vankilasielunhoitajan palkkaukseen yllä esitetyllä maksuosuudella
vuosina 2019-2020. Vastaukset ovat sitovia. Jos joku seurakunnista jättäytyy pois ja
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maksuosuudet näin ollen muuttuvat, ilmoitetaan tästä seurakunnille, jotta ne voivat tehdä
halutessaan uuden päätöksen mukanaolostaan.
Liedon seurakunta toimii ovo-sielunhoitajan isäntäseurakuntana ja kerää erikseen
annettavien ohjeiden mukaisesti seurakuntien maksuosuudet ja huolehtii ovovankilasielunhoitajan palkanmaksusta sekä työnantajamaksuista. Kipassa ovo-tehtävää
hallinnoidaan muodollisesti ottaen Liedon seurakunnan osa-aikaisena työsuhteena.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Liedon seurakunta osallistuu muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa
vankilasielunhoitajan palkkaamiseen vuosina 2019-2020 ja toimii ovovankilasielunhoitajan isäntäseurakuntana.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 53
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavat vastuuryhmien muistiot:
Palvelun vastuuryhmän muistio 14.3.2019, Talous- ja kiinteistöhallinnon
vastuuryhmän muistio 4.3.2019 ja 18.3.2019 ja Kasvatuksen
vastuuryhmän muistio 13.3.2019.

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 54
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Nro 11/19 10.1.2019 – Nro 13/19 1.2.2019
Nro 14/19 1.2.2019 Langaton nettiyhteys, Tammikallion srk-koti
Nro 16/19 15.2.2019 Taidenäyttelyn perustamiskustannukset, Kyläkirkko Littoinen
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Nro 17/19 15.2.2019 Pankkitilien käyttöoikeudet
Nro 18/19 15.2.2019 Pankkitilien käyttöoikeudet
Nro 19/19 15.2.2019 Pankkitilien käyttöoikeudet
Nro 20/19 15.2.2019 Pankkitilien käyttöoikeudet
Nro 21/19 15.2.2019 Pankkitilien käyttöoikeudet
Nro 22/19 15.2.2019 Pankkitilien käyttöoikeudet
Päätös:

/ Nordea
/ Liedon Osuuspankki
/ Liedon Säästöpankki
/ Danske Bank
/ S-Pankki
/ Auranmaan Osuuspankki

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 55
MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
KN § 56
ILMOITUSASIAT
Lähetysyhdistys Kylväjän yhteistyösopimus
Työntekijävaihdokset

KN § 57
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 1).
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

KN § 58
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10 ja toimitti päätöshartauden.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 4.18.4.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.3.-18.4.2019.
Lieto, 18.4.2019

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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