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Paikka:

Pappilan sali, Hyvättyläntie 17

Kokousaika:

31.1.2019 klo 18.00 – 20.45

Jäsenet

Leppänen Risto
Kolkkala-Westerlund 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
Ilonen Markku
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappalainen
talouspäällikkö
hallintosihteeri, sihteeri

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa

Liedossa

Muut osallistujat

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

/

2019

Riina Kolkkala-Westerlund
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

2019

Teija Alipirjelä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaa pidetään julkisesti nähtävänä 5.19.2.2019 ja § 8 osalta pöytäkirjaa pidetään nähtävillä
5.2.-7.3.2019 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

/

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 1
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Martti Heikkilä toimitti alkuhartauden.

KN § 2
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 24.1.2019.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 3
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

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

Päätös:

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

KN § 4
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja otti muihin asioihin § 17.1 ”Diakonian virka” sekä
ilmoitusasioihin ”10.2.2019 luottamushenkilöiden tehtävään
siunaaminen” ja ”Kokouskalenteri kevät 2019”. Näiden lisäysten jälkeen
esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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KN § 5
KIRKKOVALTUUSTON 28.11.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 28.11.2018 tehnyt päätökset seuraavissa asioissa:
31 § Vuoden 2018 investointien toteutuminen
32 § Hautapaikkamaksut 2019
33 § Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2020-2021
34 § Kirkon hankesuunnitelma ja teologinen taustaselvitys
35 § Valtuustoaloite
36 § Muut asiat
36.1 § Aloite
36.2 § Kiinteistönhoidon järjestäminen
------Esityksen valmistelija; hallintosihteeri
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston edellä mainitut päätökset,
2. toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä,
3. päättää, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - täytäntöönpano.
Lisätiedot: kirkkoherra

KN § 6
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VALINTA
Viite: KN 11.12.2018 § 229
Liedon seurakunnassa on täyttämättä oleva vastaavan diakoniatyöntekijän virka. Virka on
tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi siten, että se voidaan täyttää mahdollisimman
pian alla olevalla hakuilmoituksella:
”Liedon seurakunnassa on haettavana
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA
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Liedon seurakunta on hieman yli 15 000 jäsenen kasvava ja vireä, miljööltään
maaseutumainen ja luonnonläheinen seurakunta Turun läheisyydessä. Kunnan väkiluku
on vajaa 20 000. Seurakunnan palveluja on kunnan keskustan lisäksi eri taajamissa.
Liedon seurakunnassa tehdään laaja-alaista diakoniaa viiden viranhaltijan tiimillä ja
vapaaehtoistoimintaa painottaen. Haettavaan virkaan sisällytetään vastaavan
diakoniatyöntekijän tehtävät.
Viran kelpoisuusehtona on piispankokouksen hyväksymä diakonian tutkinto. Virkaan
valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Arvostamme
diakonian tuntemusta, alan työkokemusta, esimieskokemusta, myönteistä asennetta sekä
hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 503 mukaan. Viran vastaanotto on
1.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa
ja lisäksi hakijalta edellytetään rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote.
Tiedustelut: kirkkoherra Risto Leppänen, p. 050 326 9001, risto.leppanen@evl.fi,
diakoniapappi Pauliina Uhinki-Suominen, p. 050 5907948 ja diakoniatyöntekijä Katja
Laaksonen, p. 050 5707177.
Lisätietoja seurakunnasta: liedonseurakunta.fi
Hakuaika päättyy 7.1.2019 klo 13. Haastattelut pidetään to 10.1.2019.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa joko osoitteeseen:
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto
Hyvättyläntie 6
21420 LIETO
tai sähköpostitse osoitteeseen: liedon.khranvirasto@evl.fi
kuoreen merkintä: vastaavan diakoniatyöntekijän virka.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.”
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa vastaavan diakonian viran haettavaksi oheisella ilmoituksella
seurakunnan, työvoimahallinnon sekä evl-rekrytoinnin verkkosivuilla sekä näillä
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sivuilla julkaistavaan ilmoitustekstiin viittaavalla ilmoituksella Turun Sanomissa ja
Kotimaassa,
2. määrätä viran täytettäväksi 1.3.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan,
3. palkan määräytyvän vaativuusryhmän 503 mukaan,
4. viran täyttämisessä noudatettavan kuuden kuukauden koeaikaa sekä
5. valita valinnan valmistelusta vastaavaan työryhmään palvelun vastuuryhmästä
Soili Leppäsen ja Timo Paavilaisen, Seppo Mikkosen ja kirkkoherra Risto Leppäsen
sekä asiantuntijajäseneksi hiippakuntasihteeri Kaisa Rauman. Haastattelut pidetään
10.1.2019.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: työryhmään valitut

---------------------KN 31.1.2019
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat seitsemän henkilöä: Susanna Arvio,
Jenni Heino, Risto Hiltunen, Aira Putkonen, Taru Sahla, Kaarina Saarenpää ja Tuija
Suominen.
Hakemusasiakirjojen yhteenveto liitteenä (pöytäkirjan LIITE 1). Hakemusasiakirjoihin on
mahdollista perehtyä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina sekä kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian tutkinto.
Hakemusten perusteella haastattelutyöryhmä päätti kutsua haastattelutilaisuuteen
seuraavat viisi hakijaa: Risto Hiltunen, Aira Putkonen, Kaarina Saarenpää, Taru Sahla ja
Tuija Suominen. Haastattelut pidettiin torstaina 10.1.2019.
Haastattelutyöryhmän lausunto (pöytäkirjan LIITE 2).
Työryhmä päätyi esittämään lausuntonaan, että vastavan diakoniatyöntekijän virkaan
valitaan diakonissa Taru Sahla ja hänen varalleen sosionomi-diakoni (AMK) Kaarina
Saarenpää.
Taru Sahla on toiminut Liedon seurakunnassa diakoniatyöntekijänä ja myös vastaavana
diakoniatyöntekijänä. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että mikäli Sahla valitaan
vastaavan diakoniatyöntekijän virkaa hänen kohdallaan ei tarvitse soveltaa koeaikaa.
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------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa ketkä ovat kelpoisia hakijoita diakonian virkaan. Kelpoisia ovat: Susanna Arvio,
Jenni Heino, Risto Hiltunen, Aira Putkonen, Taru Sahla, Kaarina Saarenpää ja Tuija
Suominen,
2. toteaa mahdolliset jääviydet,
3. toteaa, että valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote,
4. toteaa palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 503 mukaisesti,
5. valitsee avoinna olevaan vastaavan diakoniatyöntekijän virkaan diakonissa Taru
Sahlan, hänen koulutuksensa ja hänen haastattelussa osoittamiensa henkilökohtaisten
ominaisuuksien, soveltuvuuden ja kyvykkyyden perusteella,
6. toteaa virkasuhteen alkavan oikaisuvaatimusajan umpeuduttua ja päättää, ettei Taru
Sahlan osalta sovelleta hakuilmoituksessa mainittua koeaikaa,
7. valitsee varalle sosionomi-diakoni (AMK) Kaarina Saarenpään.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kävi keskustelua valinnasta. Matti Mäkitalo ehdotti, että kirkkoneuvosto
äänestää asiasta ja että Kaarina Saarenpää valitaan vastaavaksi diakoniatyöntekijäksi.
Kirkkoneuvosto päätti suorittaa suljetun lippuäänestyksen, jossa kaikki kelpoiset
viranhakijat olivat äänestyskelpoisia. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Taru
Sahla kahdeksan ääntä ja Kaarina Saarenpää neljä ääntä.
Leena Karvala esitti virkaan valitulle Taru Sahlalle kuuden kuukauden koeaikaa, jota
Leena Tervahartiala kannatti. Kirkkoneuvosto päätti äänestää koeajasta. Pohjaesitys
(JAA) oli, että koeaikaa ei ole ja kannatettu vastaesitys (EI) oli, että on kuuden kuukauden
koeaika. Kirkkoneuvosto äänesti asiasta. Äänestyksessä JAA äänestivät: Teija Alipirjelä,
Martti Heikkilä, Markus Kaajalaakso, Riina Kolkkala-Westerlund, Pinja Länsikallio, Matti
Mäkitalo, Pentti Nieminen, Timo Paavilainen ja Risto Leppänen sekä EI äänestivät: Leena
Karvala, Oili Riikonen ja Leena Tervahartiala.
Päätös:
Kirkkoneuvosto:
1. totesi ketkä ovat kelpoisia hakijoita diakonian virkaan. Kelpoisia ovat: Susanna
Arvio, Jenni Heino, Risto Hiltunen, Aira Putkonen, Taru Sahla, Kaarina Saarenpää
ja Tuija Suominen,
2. totesi mahdolliset jääviydet, joita ei ollut,
3. totesi, että valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote,
4. totesi palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 503 mukaisesti,
5. valitsi äänestyksen jälkeen avoinna olevaan vastaavan diakoniatyöntekijän
virkaan diakonissa Taru Sahlan,
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6. äänesti virkasuhteen koeajasta ja totesi äänestyksen jälkeen, että Taru Sahlan
osalta ei sovelleta hakuilmoituksessa mainittua koeaikaa, lisäksi se totesi
virkasuhteen alkavan oikaisuvaatimusajan umpeuduttua,
7. valitsi varalle sosionomi-diakoni (AMK) Kaarina Saarenpään.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: viranhakijat, taloustoimisto

KN § 7
NELJÄN VUODEN MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VALINTA
Viite: KN 11.12.2018 § 230
Liedon seurakunnassa on täyttämättä diakonian virka, joka on päätetty (7.11.2018 KN §
209) julistaa auki määräaikaisesti neljäksi vuodeksi ajalle 1.3.2019- 1.3.2023 siten, että se
voidaan täyttää mahdollisimman pian alla olevalla hakuilmoituksella:
”Liedon seurakunnassa on haettavana
NELJÄN VUODEN MÄÄRÄAIKAINEN DIAKONIAN VIRKA
Liedon seurakunta on hieman yli 15 000 jäsenen kasvava ja vireä, miljööltään
maaseutumainen ja luonnonläheinen seurakunta Turun läheisyydessä. Kunnan väkiluku
on vajaa 20 000. Seurakunnan palveluja on kunnan keskustan lisäksi eri taajamissa.
Liedon seurakunnassa tehdään laaja-alaista diakoniaa viiden viranhaltijan tiimillä ja
vapaaehtoistoimintaa painottaen. Haettava virka täytetään määräaikaisesti 1.3.20191.3.2023. Tehtäviin kuuluu yleinen diakoniatyö ja yhteiskunnallinen työ.
Viran kelpoisuusehtona on piispankokouksen hyväksymä diakonian tutkinto. Virkaan
valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Arvostamme diakonian tuntemusta, riittävää tehtävään soveltuvaa työkokemusta,
myönteistä asennetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Myös
vastavalmistuneet huomioidaan.
Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 mukaan. Määräaikaisen viran
vastaanotto on 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa ja lisäksi hakijalta
edellytetään rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Tiedustelut: kirkkoherra Risto Leppänen, p. 050 326 9001, risto.leppanen@evl.fi,
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diakoniapappi Pauliina Uhinki-Suominen, p. 050 5907948 ja diakoniatyöntekijä Katja
Laaksonen, p. 050 5707177.
Lisätietoja seurakunnasta: liedonseurakunta.fi
Hakuaika päättyy 4.1.2019 klo 13. Haastattelut pidetään ma 7.1.2019.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa joko osoitteeseen:
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto
Hyvättyläntie 6
21420 LIETO
tai sähköpostitse osoitteeseen: liedon.khranvirasto@evl.fi
kuoreen merkintä: määräaikainen diakonianvirka.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.”
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa määräaikaisen diakonian viran haettavaksi oheisella ilmoituksella
seurakunnan, työvoimahallinnon sekä evl-rekrytoinnin verkkosivuilla sekä näillä
sivuilla julkaistavaan ilmoitustekstiin viittaavalla ilmoituksella Turun Sanomissa ja
Kotimaassa,
2. määrätä viran täytettäväksi 1.3.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan,
3. palkan määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaan,
4. viran täyttämisessä noudatettavan neljän kuukauden koeaikaa sekä
5. valita valinnan valmistelusta vastaavaan työryhmään Soili Leppäsen, Seppo
Mikkosen, Timo Paavilaisen ja kirkkoherra Risto Leppäsen sekä
asiantuntijajäseneksi hiippakuntasihteeri Kaisa Rauman. Haastattelut pidetään
7.1.2019.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: työryhmään valitut
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---------------------KN 31.1.2019
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat kuusi henkilöä: Risto Hiltunen, Jaana
Inberg, Annika Kivilahti, Aira Putkonen, Tuija Suominen ja Sami Vuorenmaa
Hakemusasiakirjojen yhteenveto liitteenä (pöytäkirjan LIITE 3). Hakemusasiakirjoihin on
mahdollista perehtyä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina sekä kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian tutkinto. Hakijoista
Annika Kivilahdella ei ollut vaadittavaa tutkintoa, joten hänet todettiin epäpäteväksi.
Hakemusten perusteella haastattelutyöryhmä päätti kutsua haastattelutilaisuuteen
seuraavat neljä hakijaa: Risto Hiltunen, Jaana Inberg, Aira Putkonen ja Tuija Suominen.
Haastattelut pidettiin maanantaina 7.1.2019 ja torstaina 10.1.2019.
Haastattelutyöryhmän lausunto (pöytäkirjan LIITE 4).
Työryhmä päätyi esittämään lausuntonaan, että neljän vuoden määräaikaiseen
diakoniatyöntekijän virkaan valitaan sosionomi-diakoni (AMK) Jaana Inberg ja hänen
varalleen sosionomi-diakoni (AMK) Tuija Suominen.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa ketkä ovat kelpoisia hakijoita diakonian virkaan. Kelpoisia ovat: Risto Hiltunen,
Jaana Inberg, Aira Putkonen, Tuija Suominen ja Sami Vuorenmaa,
2. toteaa mahdolliset jääviydet,
3. toteaa, että valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote,
4. toteaa virkaan sisältyvän neljän kuukauden koeaika, mikä oli mainittuna
hakuilmoituksessa,
5. toteaa palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaisesti,
6. valitsee avoinna olevaan diakonian virkaan sosionomi-diakoni (AMK) Jaana Inbergin,
hänen koulutuksensa ja hänen haastattelussa osoittamiensa henkilökohtaisten
ominaisuuksien, soveltuvuuden ja kyvykkyyden perusteella,
7. toteaa virkasuhteen alkavan 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan,
8. valitsee varalle sosionomi-diakoni (AMK) Tuija Suomisen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto:
1. totesi ketkä ovat kelpoisia hakijoita diakonian virkaan. Kelpoisia ovat: Risto
Hiltunen, Jaana Inberg, Aira Putkonen, Tuija Suominen ja Sami Vuorenmaa,
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2. totesi mahdolliset jääviydet, joita ei ollut,
3. totesi, että valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote,
4. totesi virkaan sisältyvän neljän kuukauden koeaika, mikä oli mainittuna
hakuilmoituksessa,
5. totesi palkkauksen määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaisesti,
6. valitsi avoinna olevaan diakonian virkaan sosionomi-diakoni (AMK) Jaana
Inbergin, hänen koulutuksensa ja hänen haastattelussa osoittamiensa
henkilökohtaisten ominaisuuksien, soveltuvuuden ja kyvykkyyden perusteella,
7. totesi virkasuhteen alkavan 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan,
8. valitsi varalle sosionomi-diakoni (AMK) Tuija Suomisen.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: viranhakijat, taloustoimisto

KN § 8
RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ
Kirkossamme on 2014-2018 tehty laajamittainen rippikoulua koskeva uudistus. Prosessin
tuloksena on syntynyt rippikoulua ja isostoimintaa linjaavat asiakirjat: Suuri Ihme Rippikoulusuunnitelma 2017 ja vuonna 2016 ilmestynyt Isoja ihmeitä -isostoiminnan
linjaukset.
Osana uudistusprosessia kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 23.10.2018 rippikoulun
malliohjesäännön, joka korvaa rippikoulun malliohjesäännön vuodelta 2002.
Malliohjesäännön avulla luodaan puitteet rippikoulutyön järjestämiselle.
Liedon seurakunnan rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät pastori Elina Ahola ja
nuorisotyönohjaaja Yvonne Smidtslund-Hissa ovat työstäneet malliohjesäännöstä Liedon
seurakunnan rippikoulun ohjesäännön (pöytäkirjan LIITE 5).
Rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto ja se tulee alistaa tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
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1. hyväksyy rippikoulun ohjesäännön ja lähettää sen Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
2. päättää ohjesäännön § 5 kohdalta, että kirkkoherralla on yksittäistapauksissa,
painavista syistä oikeus tehdä ryhmäkoon enimmäismäärän ylitys 1-5 leiriläisellä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: valitusosoitus tuomiokapituliin 30 pv
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

KN § 9
SEURAKUNNAN VASTUURYHMIEN NIMEÄMINEN

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin 10.1.2017 vahvistaman Liedon seurakunnan
kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan seurakunnassa on vastuuryhmiä. Seurakunnan
hallinnon uudistamisprosessin yhteydessä päädyttiin siihen, että seurakunnassa toimii
jumalanpalveluselämän, palvelun, kasvatuksen ja taloushallinnon vastuuryhmät ja niiden
tehtävät ja kokoonpanot ovat oheisen liitteen mukaiset (pöytäkirjan LIITE 6).
Vastuuryhmien nimeäminen on kirkkoneuvoston tehtävä. Vastuuryhmien nimeämisen
osalta on käyty taustakeskusteluja luottamushenkilöistä koostuvien ryhmien edustajien,
työntekijöiden ja seurakuntaisten kanssa. Vastuuryhmien jäsenehdotuksia on tehty
runsaasti. Jäsenten nimittämisen yhteydessä on tärkeää pohtia, mikä on ryhmien tehtävä
ja luonne sekä ryhmän kokoonpanon tarkoituksenmukaisuus.
Kirkkolain mukaan (KL 23:8) kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta vaalein valittuja toimielimiä. Näin ollen
kiintiöperiaatetta tulee noudattaa myös nimettävien vastuuryhmien osalta.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto keskustelee vastuuryhmien tehtävästä, luonteesta ja
kokoonpanon tarkoituksenmukaisuudesta.
2. Kirkkoneuvosto nimittää vastuuryhmän jäsenet kaudelle 2019-2022. Esitys
vastuuryhmien jäsenistä tuodaan kirkkoneuvostoon kokoukseen.
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3. Kirkkoneuvosto kutsuu Liedon seurakuntatalolle 13.2. klo 16.30 vastuuryhmien jäsenet
käynnistämään ryhmien työskentelyn.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto keskusteli vastuuryhmistä ja niiden tehtävästä. Keskustelun aikana
todettiin, että ”Liedon seurakunnan vastuuryhmän tehtävät, koostumus ja kokoonpano”
ohjeistukseen on tarpeen tehdä seuraavat kaksi muutosta. Vastuuryhmän tehtävätotsikon alle kohtaan 7 lisätään seuraava lause: ”Kirkkoneuvosto voi painavista syistä
poiketa ryhmiin nimettävien henkilöiden lukumäärästä.” Lisäksi Taloushallinnon
vastuuryhmän nimi todettiin olevan tarkoituksen mukaista muuttaa muotoon ”Talous- ja
kiinteistöhallinnon vastuuryhmä”. Kirkkoherra Risto Leppänen luki esityksen vastuuryhmiin
nimettävistä henkilöistä.
Päätös:
1. Kirkkoneuvosto keskusteli vastuuryhmien tehtävästä, luonteesta ja
kokoonpanon tarkoituksenmukaisuudesta sekä teki yllä mainitut muutokset ”Liedon
seurakunnan vastuuryhmän tehtävät, koostumus ja kokoonpano” ohjeistukseen.
2. Kirkkoneuvosto nimesi vastuuryhmän jäsenet kaudelle 2019-2022 seuraavasti:
Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä: Risto Punkkinen, Mia Pusa, Emmi SaariahoRäsänen, Matti Mäkitalo, Leena Tervahartiala, Kauko Suoranta, Tomi Satomaa ja
Outi Tukia-Takala; Palvelun vastuuryhmä: Soili Leppänen, Timo Paavilainen, Matti
Susi, Outi Kvarnberg, Paula Ranta, Taru Sahla ja Katja Laaksonen; Kasvatuksen
vastuuryhmä: Jari Lehtonen, Noora Heino, Leena Nurmi, Juhan Heinonen, Pinja
Länsikallio, Kaisa Lahdenkauppi ja Päivi Linnasaari-Liimatainen sekä Talous- ja
kiinteistöhallinnon vastuuryhmä: Seppo Mikkonen, Pentti Nieminen, Martti Heikkilä,
Leena Karvala, Oili Riikonen, Markku Ilonen, Kirsi Pelkonen ja Ilkka Jokioinen
(asiantuntijajäsen).
3. Kirkkoneuvosto kutsui Liedon seurakuntatalolle 13.2. klo 16.30 vastuuryhmien
jäsenet käynnistämään ryhmien työskentelyn.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: valitut, taloustoimisto

KN § 10
KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALINTA KAPPELINEUVOSTOON

Kappelineuvoston ohjesäännön mukaan kappelineuvoston kokouksissa on kirkkoneuvoston
keskuudestaan valitsemalla edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus.
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------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa kappelineuvostoon.
Käsittely: Leena Karvala ehdotti Pentti Niemistä.
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Pentti Niemisen edustajakseen
kappelineuvostoon.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: kappelineuvosto, Pentti Nieminen ja taloustoimisto

KN § 11
SUOMEN LÄHETYSSEURAN HALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOKASASETTELU
Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle toimitetaan
kevään 2019 vuosikokouksessa. Lähetysseuran jäsenillä on mahdollisuus asettaa
ennakkoon ehdokkaita. Hakemukset tulee toimittaa 28.2.2019 mennessä Lähetysseuran
vaalitoimikunnalle.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Liedon seurakunta ei aseta ehdokasta Suomen
Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
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KN § 12
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherran viranhaltijapäätös:
Nro 46/18 11.12.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 13
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Nro 50/18 30.11.2018
Nro 51/18 28.12.2018 Varastorakennuksen rakennuttamis- ja työmaatehtävät A-Insinöörit,
ehdollisena.
Nro 1/19 2.1.2019 - Nro 6/19 2.1.2019
Nro 7/19 2.1.2019 Liedon kirkon remontin tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta A-Insinöörit
Nro 8/19 2.1.2019 Rakenteilla olevan srk:n monitoimitilan harjannostajaisten järjestäminen
17.1.2019
Nro 9/19 2.1.2019 - Nro 10/19 2.1.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 14
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vastaavan nuorisotyönohjaajan viranhaltijapäätös:
Nro 1/19 3.1.2019
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 15
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vastaavan diakoniatyöntekijän viranhaltijapäätökset:
Nro 15/18 19.12.2018 - Nro 16/18 19.12.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.
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KN § 16
VASTAAVAN LASTENOHJAAJAN PÄÄTÖKSET
vastaavan lastenohjaajan päätös:
Nro 6/18 20.12.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn päätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 17
MUUT ASIAT
KN § 17.1
DIAKONIAN VIRKA
Liedon seurakunnassa on täyttämättä oleva diakonian virka. Virka on
tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi siten, että se voidaan täyttää mahdollisimman
pian alla olevalla hakuilmoituksella:
”Liedon seurakunnassa on haettavana
DIAKONIAN VIRKA
Liedon seurakunta on hieman yli 15 000 jäsenen kasvava ja vireä, miljööltään
maaseutumainen ja luonnonläheinen seurakunta Turun läheisyydessä. Kunnan väkiluku
on vajaa 20 000. Seurakunnan palveluja on kunnan keskustan lisäksi eri taajamissa.
Liedon seurakunnassa tehdään laaja-alaista diakoniaa viiden viranhaltijan tiimillä ja
vapaaehtoistoimintaa painottaen.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian tutkinto.
Arvostamme diakonian tuntemusta, alan työkokemusta, myönteistä asennetta sekä hyviä
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 mukaan. Viran vastaanotto on
1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa ja lisäksi hakijalta
edellytetään rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Tiedustelut: vastaava diakoniatyöntekijä Taru Sahla, p. 044 7443218, taru.sahla@evl.fi
Lisätietoja seurakunnasta: liedonseurakunta.fi
Hakuaika päättyy 15.2.2019 klo 13.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteeseen:
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto
Hyvättyläntie 6
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21420 LIETO
tai sähköpostitse osoitteeseen: liedon.khranvirasto@evl.fi
kuoreen merkintä: diakonian virka.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.”
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. julistaa diakonian viran haettavaksi oheisella ilmoituksella
seurakunnan ilmoitustaululla,
2. määrätä viran täytettäväksi 1.3.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan,
3. palkan määräytyvän vaativuusryhmän 502 mukaan ja
4. työsuhteen täyttämisessä noudatettavan neljän kuukauden
koeaikaa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 18
ILMOITUSASIAT
10.2.2019 Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen
Kirkkoherra muistutti luottamushenkilöiden tehtävään siunaamisesta 10.2. klo 10 Liedon
kirkossa.
Kokouskalenteri kevät 2019
ke 13.2. klo 16.30-18.00 Vastuuryhmien kokoontuminen (vastuuryhmien tehtävä +
perehdytys)
ke 27.2. klo 18.00 Kirkkoneuvosto
to 7.3. klo 18.00 Valtuustoseminaari (perehdytys + talousasiat)
ke 27.3. klo 18.00 Kirkkoneuvosto
to 11.4. klo 18.00 Kirkkoneuvosto
to 9.5. klo 18.00 Kirkkoneuvosto
to 13.6. klo 18.00 Kirkkoneuvosto

KN § 19
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (pöytäkirjan LIITE 7).
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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KN § 20
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.
_ _ _

Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 5.-19.2.2019 ja § 8
osalta pöytäkirjaa pidetään nähtävillä 5.2.-7.3.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja
ilmoitus tästä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.1.-7.3.2019.

Lieto, 7.3.2019

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

