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Kokousaika

keskiviikko 19.9.2018 klo 18.30

Kokouspaikka

Leirikeskus Kinismaja, Venäjänniementie 341b

Läsnä

Ala-Hemmilä, Arto, jäsen
Anttila, Raimo, jäsen
Breilin, Oskar, jäsen
Kiljunen, Markku, jäsen
Koivisto, Marja, jäsen
Kuituniemi, Riitta, jäsen
Leppälä, Veikko, jäsen
Niemelä, Tauno, jäsen
Niinimäki, Leena, jäsen
Ojanperä, Sisko, varajäsen
Riihilahti Saara
Ruini, Teppo, jäsen
Seppälä, Anneli, jäsen
Taavila, Harri, jäsen, puheenjohtaja
Upola, Seija, jäsen
Virtanen, Immo, jäsen

Poissa

Tornio, Eija, jäsen
Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen
Niemelä, Heikki, jäsen

Muut osallistujat

Tervo, Petri, kirkkoherra
Halme, Pinja, talouspäällikkö, sihteeri

Asiat

28 - 38 §

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu

Paikka ja aika
Allekirjoitukset

Pöytäkirjanpitäjä

Asikkala
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28 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
29 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on kutsuttu koolle liitteenä olevalla kutsulla.
Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa
ennen kokousta,12.9.2018.
Esitetään, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin.
30 §
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen kaksi valtuutettua. Pöytäkirja tarkastetaan
välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastavat kirkkovaltuutetut aakkosjärjestyksessä
vuoronperään. tällä kertaa ovat vuorossa Leena Niinimäki ja Sisko Ojanperä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Päätös: Esityksen mukaan.
31 §
Kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttäneen esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.
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32 §
Kirkollisveroprosentti 2019
Kesäkuun loppuun mennessä verotuloja oli kertynyt 842.934 euroa.
(828.448:06/2017). Talousarviossa 2018 verotuloarvioksi on kirjattu 1.441.500
euroa.
Asikkalan kunnan väkiluku 8.323 (31.12.2016) valtionrahoituksen jako kunnan
väkiluvun perusteella 2018: 161.823 €. Seurakunnan jäsenmäärä heinäkuun
lopussa oli 6017 henkilöä.
Suomen bkt:n ennustetaan kasvavan 2018 noin 2,3%. Inflaatio on ollut
alhaisella tasolla jo pitkään. Valtiovarainministeriö on vahvistanut
kirkollisveron tilityksissä vuonna 2018 käytettäväksi jako-osuudeksi 2,97%
(aik. 2,88 %).
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa
tulovero-prosentin suuruus Verohallinnolle. Ilmoitus lähetetään myös silloin,
kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta. Kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti on verovuosikohtainen ja siitä
tehdään päätös viimeistään verovuotta edeltävän vuoden syksyllä.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa tuloveroprosentin lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Asikkalan seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 on ollut 1,75%.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.9.2018 KN07/2018 99 § päättänyt esittää
kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin suuruudeksi 1,75%
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, että
Asikkalan seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2019 pidetään entisenä
1,75%.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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33 §
Eroanomus luottamustehtävästä
Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 19.9.2018 KN07/2018 101 §
Timo Koivusen eroanomuksen kirkkovaltuustosta ja Kirkkoneuvostosta.
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen Timo Koivunen ilmoittaa
muuttaneensa pois Asikkalasta ja pyytää eroa seurakunnan
luottamustehtävistä.
Timo Koivusen henkilökohtainen varajäsen on Raimo Anttila. Raimo Anttila on
osallistunut varajäsenenä kirkkoneuvoston kokouksiin 1.8.2018 alkaen.
Timo Koivusen tilalle kirkkovaltuustoon nousee ensimmäinen varajäsen Sisko
Ojanperä.
Päätösesitys: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron
Timo Koivuselle kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta, sekä valitsee
kirkkoneuvostoon uuden jäsenen Timo Koivusen tilalle.

Päätös: Kirkkovaltuusto myönsi eron Timo Koivuselle kirkkovaltuustosta ja
kirkkoneuvostosta. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseneksi Raimo
Anttilan ja Raimo Anttilan varajäseneksi Sisko Ojanperän.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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34 §
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 8.8.2018 KN06/2018 86 §
kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitystä.
Kirkkoneuvoston nykyinen ohjesäännön §1 kuuluu:
”Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana
sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. Valitulla
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)”
Kun kirkkovaltuusto pieneni vuoden 2015 alusta 19 jäseniseksi, tuli
ongelmaksi löytää sopivat jäsenet kirkkoneuvostoon ja puheenjohtajistoon.
Toisaalta päätöksen teossa ei välttämättä ole hyväksi, että kirkkoneuvoston
kokouksissa on läsnä yli puolet kirkkovaltuuston jäsenistä, esim.
tilinpäätöksen vastuuvapauden osalta.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
kirkkoneuvoston ohjesäännön §1 muutoksen:
”Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana
sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä. Valitulla
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)”
Kirkkoneuvoston ohjesääntö lähetetään Tampereen tuomiokapitulin
vahvistettavaksi ja se astuu voimaan 1.1.2019.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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35 §
Martinkammarin saneeraus
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.8.2018 KN06/2018 88§ seuraavaa:
Martinkammari muutetaan seurakunnan toimisto- ja asiakaspalvelutiloiksi.
Arkkitehtitoimisto Arkviiri on työstänyt arkkitehtiluonnoksia. Muutostöiden
kustannusarvion laati Alpo Pajulahti. Arkkitehtiluonnoksen pohjalta laadittu
kustannusarvio ylitti kirkkovaltuuston myöntämän investointimäärärahan.
Kustannusarvio ylitti myös kansallisen kilpailutusrajan 150.000 euroa.
Arkkitehtiluonnoksissa pääoven paikka siirtyy, jolloin julkisivun muutostyöt
edellyttävät rakennusluvan hakemista.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti:
1. hyväksyä luonnoksen (88C) mukaisen Martinkammarin saneeraussuunnitelman
ja Arkviiri tekee muutokset arkkitehtipiirrokseen.
2. hyväksyä päivitetyn kustannusarvion (Liite 88D)
3. esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kustannusten säästämiseksi Arkviiri on laatinut uuden arkkitehtiluonnoksen
(Liite 35A). Luonnoksessa julkisivuun ei tulisi muutoksia ja
rakennusmateriaalivalinnoilla arvioitaisiin kustannuksia uudelleen.
Kustannusarvio luonnoksen mukaiselle saneeraukselle on 142.502 euroa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
Martinkammarin päivitetyn saneeraussuunnitelman arkkitehtipiirroksen ja
kustannusarvion.
Päätös: esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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Tiedotukset
-
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37 §
Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 luvun 4 § mukaisen valitusosoituksen, joka
liitetään pöytäkirjaan.
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38 §
Kokouksen päätös
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07
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