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Paikka:

Seurakuntatalo, Pieni sali

Kokousaika:

28.2.2018 klo 18.00 – 19.35

Jäsenet

Ruskeepää Harri
Lehti Eliisa
Johto Kaisa
Jokila Tellervo
Karvala Leena
Kyllönen Petri
Leppänen Soili
Mäkitalo Matti
Nieminen Pentti
Sinokki Marjo
Tenhunen Pertti
Virtanen Kalle

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Mikkonen Seppo
Heikkilä Martti
Niiniaho Outi
Ilonen Markku
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappalainen
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Harri Ruskeepää
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 2 / 3 2018

Liedossa 1 / 3 2018

Kalle Virtanen
pöytäkirjantarkastaja

Kaisa Johto
pöytäkirjantarkastaja

Muut osallistujat

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 2.19.3.2018 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 30
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Kalle Virtanen toimitti alkuhartauden.

KN § 31
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 21.2.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 32
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Kalle Virtanen ja Kaisa Johto.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
Kalle Virtanen ja Kaisa Johto.

KN § 33
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Puheenjohtajan otettua talouspäälliköltä muihin asioihin § 46.1 ”Vanhan
seurakuntatalon tilanne” ja ilmoitusasioihin Tiedotus Tarvasjoen
pappilan tilanteesta esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi.
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KN § 34
TOIMITILAHANKE: TEKNINEN TILA/VARASTORAKENNUS
Uuden toimitilan suunnittelu on käynnissä, ja suunnittelujakso kestää voimassaolevan
aikataulun mukaan maaliskuun loppuun. Vanhan seurakuntatalon purkaminen ja uuden
toimitilan rakentaminen alkaa aikataulun mukaisesti huhti-toukokuussa 2018. Sitä ennen
Vanhassa seurakuntatalossa sijaitseva talotekniikka on siirrettävä pois, jotta muiden
alueella sijaitsevien rakennusten toiminta voi jatkua häiriöttä purku- ja rakentamistoimien
aikana. Seurakuntatalojen aluetta koskevat talotekniikkatilat, kuten esimerkiksi
lämmönjakohuone, sähköpääkeskus, vesimittari sekä tieto- ja automaatiotekniikka
sijaitsevat kaikki keskitetysti Vanhan seurakuntatalon alakerrassa. Sieltä talotekniikka
jaetaan Vanhan seurakuntatalon tarpeisiin, mutta myös Nuortentaloon ja Uuteen
seurakuntataloon, sekä osin pappilaan.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 14.12.2017 valittiin hankkeen LVISA-suunnittelijaksi Sweco
Talotekniikka Oy. Se on yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa tutkinut Vanhassa
seurakuntatalossa sijaitsevat talotekniikan tilat sekä putkien ja johtojen reititykset talon
sisällä ja ulkopuolella. Ennen suunnittelun alkua rakennuttajan lähtökohtana oli rakentaa
väliaikainen talojakamo rakentamistoimien ajaksi ja siirtää talotekniikka rakennettavan
uudisrakennuksen talotekniikkatiloihin myöhemmin. Tätä vaihtoehtoa suunnittelijat eivät
kuitenkaan pidä teknisesti, taloudellisesti tai aikataulullisesti arvioiden hyvänä.
Suunnittelijat esittävät, että uudisrakennuksen välittömään läheisyyteen rakennetaan
pysyvä erillisrakennus. Tähän rakennukseen keskitetään Uuden seurakuntatalon,
Nuortentalon, uudisrakennuksen sekä osin pappilankin talotekniikan jakamot ja tekniset
tilat. Samaan yhteyteen rakennettaisiin jonkin verran varastotilaa erityisesti seurakunnan
kiinteistötoimen käyttöön. Tätä ratkaisumallia on tarkasteltu suunnittelukokouksissa ja sitä
kannattavat suunnittelijoiden lisäksi rakennuttajan edustajat. Puolilämmin rakennus olisi
kooltaan noin 50-60 m2 ja sisältyy siihen toimitilakokonaisuuteen, josta kirkkovaltuusto teki
rakennuttamis- ja rahoituspäätöksen kokouksessaan 25.10.2017.
------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu Arkkitehtitoimisto JMH Oy:n laatimiin
piirustuksiin sekä A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n laatimaan
tavoitehintalaskelmaan toimitilahankkeeseen liittyvästä yhdistetystä
teknisestä tilasta sekä varastotilasta.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyt suunnitelmat. Kirkkoneuvosto
päättää, että ko. yhdistetyn teknisen tilan sekä varastotilan urakoitsija
kilpailutetaan A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n toimesta
voimassaolevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Päätös valittavasta
urakoitsijasta tehdään myöhemmin keväällä kirkkoneuvoston
kokouksessa.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu.
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen.

KN § 35
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 2016 saamatta jääneitä myyntilaskuja. Kutakin laskua on
peritty useita kertoja tuloksettomasti. Luottotappioksi luokiteltavien saamisten bruttoarvo
on 6587,65 euroa, alv-osuuden jälkeen 6552,81 euroa. Kyseinen summa on kirjattu
tilinpäätösesityksessä tulosta rasittamaan.
Luottotappiokirjaukset koskevat seuraavia tulosalueita:
Tehtäväalue

saatavatyyppi

summa

Hautaustoimi
Kirkonkirjojen pito
Kiinteistötoimi
Henkilöstöhallinto
Rippikoulumaksut
Varhaisnuorisotyö
Partio
Päiväkerho
Seurakuntatalo

hallinta-ajan pidennys
virkatodistukset
vuokrakulu
palkkasaatava
leirimaksut
leirimaksu
leirimaksut
kerhomaksu
tilavuokrat ja pöytäliinat alv.

600,00
124,00
4323,96
382,66
251,00
163,00
247,00
102,00
359,19

Yhteensä

6552,81

------Esityksen valmistelija; talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että vuoden 2017 tilinpäätöksessä
kirjataan tulosta rasittamaan luottotappioina yhteensä 6552,81 myyntisaatavia (alv 0
%) vuodelta 2016.
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Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen.

KN § 36
VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA ÄÄNESTYSALUEISIIN JAKAUTUMINEN (KV)
Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan seurakunnan
kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.
Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit
järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.
Vaalipäivämäärään ja muihin kirkkolakiin on ehdotettu muutoksia, joihin vaaditaan vielä
eduskunnan hyväksyntä. Eduskuntakäsittelyssä (keväällä 2018) lakimuutokseen liittyen
päätetään seuraavista asioista:




vaalit järjestettäisiin marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.11.2018.
Aikaisemmin vaalit järjestettiin isänpäivänä, marraskuun toisena sunnuntaina.
Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tuolloin
tiistaista lauantaihin.
Vaalipäivän lisäksi muutoksia on tullut myös vaalilautakunnan jäsenen,
vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi
säännös, joka rajoittaa vaalien ehdokkaan tai hänen läheisensä osallistumista
vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi sekä vaalitoimitsijaksi tai -avustajaksi.

Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto asettaa.
Vaalilautakuntaan valitaan 10 jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet
on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin
vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra
-----------
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Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1. että seurakunta jaetaan kahteen äänestysalueeseen (Kanta-Liedon
äänestysalue ja Tarvasjoen kappeliseurakunnan äänestysalue),
2. että se valitsee vaalilautakuntaan 10 varsinaista ja 10 varajäsentä sekä
nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.

KN § 37
VAALIEN ILMOITUSLEHTI
KJ 23 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston on valittava lehti, jossa tietyt vaaleihin liittyvät
kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee vaalien pääilmoituslehdeksi
Turun Tienoon.
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntavaalien pääilmoituslehdeksi Turun
Tienoon. Lisäksi tiedottajan tarpeelliseksi katsomat ilmoitukset ja kuulutukset
ilmoitetaan Auranmaan Viikkolehdessä.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.
Tiedoksi: tiedottaja.
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KN § 38
VAALILAUTAKUNNAN PALKKIOT
Vaalilautakuntaan kuuluvien työntekijöiden palkkiot määräytyvät KirVESTES:in mukaisesti.
Vaalilautakuntaan valittujen jäsenten (ja varajäsenten) palkkiot määräytyvät seuraavasti:
Vaalilautakunnan kokouspalkkio
Vaalintoimituspäiväpalkkio:

30,20 €/kokous

Kultakin vaalintoimituspäivältä
151 €/pv
(joita ovat varsinaiset vaalipäivät ja ennakkoäänestyspäivät)
tähän sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä.
Osan vaalitoimituspäivää olevalle maksetaan palkkiota 1/10 kutakin alkavaa tuntia kohden,
kuitenkin enintään kokopäiväpalkkio eli 151 €.
Vaalitoimituspäiväpalkkion lisäksi vaaliviranomaisille maksetaan kultakin
vaalintoimituspäivältä yksinkertainen lautakunnan kokouspalkkio (30,20 €) ilman
KirVESTES:in 64 § 3 mom. mukaista korottamista kolmen tunnin ylitykseltä.
Vaalitoimitsijana voivat toimia myös vaalilautakunnan tähän tehtävään nimeämät. Heidän
palkkionsa määräytyvät kuten edellä. Heille ei kuitenkaan makseta kokouspalkkiota.
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää vaalilautakunnan palkkiot oheisen esityksen mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: talouspäällikkö Markku Ilonen.
Tiedoksi: taloustoimisto, vaalilautakunta.
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KN § 39
SEURAKUNTAPASTORI OUTI TUKIA-TAKALAN ANOMUS
Liedon seurakunnan seurakuntapastori Outi Tukia-Takalalle on myönnetty Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta ylemmän pastoraalin tutkinnonsuorittamislupa. Tähän
liittyen Tukia-Takala on toimittanut kirkkoneuvostolle ohjeisen anomuksen:
”Liedon seurakunnan kirkkoneuvostolle
Olen saanut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta ylemmän pastoraalin
tutkinnonsuorittamisluvan. Tutkintoon kuuluu osana kirjallinen työ, joka minun
suunnitelmassani on kehittämishanke. Aiheena on kirkkotilojen monipuolinen käyttö ja se
liittyy Liedon kirkon tulevaan remonttiin.
Kehittämishankkeen tarkoituksena on selvittää, millaisia ratkaisuja Ruotsin kirkossa ja
tarkemmin Lundin hiippakunnassa on tehty kirkkotilojen monipuolisen käytön lisäämiseksi.
Kehittämishankkeeni toteuttamiseksi pyydän työnantajalta mahdollisuutta käyttää työpäiviä
tutkimukseen liittyvien matkojen tekemiseen. 24.–25.4.2018 järjestetään Lundissa
kansainvälinen konferenssi aiheesta ja pyydän, että työnantaja maksaisi
osallistumismaksun (1900 kr eli n. 200 €). Työpäivien lukumäärä olisi yhteensä viisi,
sisältäen konferenssin ja toisen elo-syyskuulle ajoittuvan matkan, jonka tarkoituksena on
hankkia aineistoa valituista kirkkokohteista.
Lisäksi tutkimussuunnitelmaan kuuluu kuukauden pituinen virkavapaa loppuvuodesta
2018. Matka- ja majoituskuluihin sekä virkavapaalle anon apurahaa Pyhän Henrikin
säätiöltä.
Pyydän kunnioittavasti, että Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto suhtautuu suopeasti
työajan käyttöön tutkimushankkeen toteuttamisessa.
Liedossa 12.2.2018
Outi Tukia-Takala”
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. maksaa 24.–25.4.2018 Lundissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin
osallistumismaksun (1900 kr eli n. 200 €)
2. myöntää pastori Outi Tukia-Takalalle mahdollisuuden käyttää työpäiviä
yhteensä viisi sisältäen Lundin konferenssin ja toisen elo-syyskuulle
ajoittuvan matkan, jonka tarkoituksena on hankkia aineistoa valituista
kirkkokohteista.
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Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.

KN § 40
KAPPELINEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2018
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tarvasjoen kappelineuvoston
pöytäkirjan 1/2018.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.

KN § 41
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavan vastuuryhmän muistion:
Palvelun vastuuryhmän muistio 8.2.2018.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.

KN § 42
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 3/18 8.2.2018 – Nro 5/18 15.2.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.
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KN § 43
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 1/18 5.2.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 44
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 2/18 16.2.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 45
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN PÄÄTÖKSET
Nro 1/18 16.2.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 46
MUUT ASIAT
KN § 46.1
VANHAN SEURAKUNTATALON TILANNE
Vanha seurakuntatalo on tarkoitus purkaa huhti-toukokuun aikana. Ennen kokouksen
alkua kirkkoneuvoston jäsenet kävivät kiertämässä Vanhaa seurakuntataloa.
Katselmuksen tarkoituksena oli antaa neuvoston jäsenille mahdollisuus tutustua siihen
mikä on seurakuntatalon tilanne ja onko siellä mahdollisesti sellaista tavaraa, jota voidaan
hyödyntää.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.
Päätös:
asiasta.

Kirkkoneuvosto päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys
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KN § 47
ILMOITUSASIAT
Tiedotus Tarvasjoen pappilan tilanteesta
Talouspäällikkö kertoi, että Siratelta on tilattu kohdennettu sisäilmatutkimus Tarvasjoen
pappilaan. Tutkimuksen hinta on 7423 € + alv. Tutkimustuloksia on odotettavissa tämän
kevään aikana ja ne tulevat aikanaan kirkkoneuvostoon tiedoksi.

KN § 48
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 49
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35 ja toimitti päätöshartauden.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 2.19.3.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21.2.-19.3.2018.

Lieto, 19.3.2018

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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