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keskiviikko 29.1.2020 klo 16.30

Kokouspaikka

Martin kammari, Rusthollintie 4

Läsnä

Anttila, Raimo jäsen
Breilin, Oskar varapj.,
Jokinen, Kaarina, varajäsen Kolsi, Sari
Ikäläinen, Mikko, varajäsen Mattila, Yrjö
Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen
Riihilahti, Saara, jäsen
Tervo, Petri, puheenjohtaja, kirkkoherra

Muut osallistujat

Mielonen, Arto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kuituniemi, Riitta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olevat

Halme, Pinja sihteeri
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Kokouksen avaus

14 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään
viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu on postitettu sähköpostilla 22.1.2020, esityslista liitteineen sähköpostilla
24.1.2020.
Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi, ja
päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: todettiin

15 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.
Päätösesitys (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Merja
Palokangas-Viitanen ja Saara Riihilahti.
Päätös: esityksen mukaan

16 §
Kokouksen työjärjestys
Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan
mukainen järjestys.
Päätös: Puheenjohtajan esityksestä päätettiin jättää käsittelemättä 18 §
tarpeettomana.
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17 §
Talouspäällikön virkavapaus
Talouspäällikkö Pinja Halme anoo virkavapautta talouspäällikön virasta 1.3.31.12.2020
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää talouspäällikkö Pinja
Halmeen palkattomasta virkavapaudesta ajalle 1.3.-31.12.2020
Pinja Halme ei osallistunut pykälän käsittelyyn, kirkkoherra Petri Tervo toimi
myös sihteerinä.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti myöntää talouspäällikkö Pinja Halmeelle
palkattoman virkavapauden ajalle 1.3.-31.12.2020.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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18 §
Määräaikaisen kiinteistövastaavan nimeäminen
ei käsitelty
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti jättää pykälän käsittelemättä.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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19 §
Talouspäällikön viransijaisuus
Talouspäällikkö Pinja Halme on anonut virkavapautta ajalle 1.3.-31.12.2020.
Mikäli kirkkoneuvosto myöntää virkavapauden, on seurakunnan toiminnan
kannalta tarpeen palkata talouspäällikön viransijainen virkavapauden ajaksi.
Mikäli kirkkoneuvosto päättää nimetä seurakunnalle määräaikaisen
kiinteistövastaavan 1.3.-31.12.2020 ja siirtää osan talouspäällikön virkaan
kuuluvista tehtävistä (kiinteistöhallinto) kiinteistövastaavan tehtäväksi ja
hyödyntää kirkon palvelukeskusta tehokkaammin taloushallinnon tehtävissä,
on mahdollista palkata osa-aikainen (40%) talouspäällikön viransijainen.
Mikäli kirkkoneuvosto ei päätä nimetä määräaikaista kiinteistövastaavaa, ja
päättää myöntää talouspäällikölle virkavapaata, tulee valita talouspäällikölle
viransijainen taloushallinnon, kiinteistöhallinnon, hautaustoimen ja
julkishallinnon talouspäällikölle kuuluvien tehtävien hoitamiseen.
Talouspäällikön palkka J20 palkkaluokan mukaisesti.
Kirkkolain mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun
henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai määräajaksi (KL 6 luku 11§).
Jouni Nieminen on lupautunut tulemaan sijaiseksi. Hänellä on kokemusta
yritysjohtamisesta ja vahva kiinteistöhallinnon osaaminen.
Päätösesitys: (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää talouspäällikön
viransijaisen palkkauksesta Pinja Halmeen virkavapauden ajaksi 1.3.31.12.2020.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti valita talouspäälliköksi Pinja Halmeen
virkavapauden ajaksi 1.3.-31.12.2020 Tainionvirran hallintosihteeri Martti
Komun.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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20 §
Seurakuntakotihanke
Seurakuntakodin rakentamishankkeen 1. suunnittelukokous pidettiin
23.1.2020. Kokouksessa keskusteltiin urakkakohteen nykytilanteesta ja
suunnittelun tavoitteista. Täsmennettiin projektin aikataulua ja tarkennettiin
viranomaisasioita. Kokouksen pöytäkirja esityslistan liitteenä (Liite 20A).
Suunnittelutyön pohjana käytetään Kari Järvisen arkkitehtiluonnosta (Liite
20B).
Berater Oy Antti Veijalainen on laatinut hankesuunnitelman seurakuntakodin
rakentamiseksi. Hankesuunnitelma esitetään kokouksessa ja liitetään
pöytäkirjaan.
Päätösesitys: (talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto
1. saa seurakuntakodin rakentamisurakan suunnittelukokouksen pöytäkirjan
tiedoksi ja
2. esittää Berater Oy:n laatiman hankesuunnitelman kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.

Päätös: esityksen mukaan
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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21 §
Kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan KN09/2019 20.11. 124 § Asikkalan
kirkon lämmitysjärjestelmän uusimisesta maalämpöön 2020-2021.
Talousarvion 2020 investointiosassa kirkkovaltuusto on hyväksynyt 150.000
euron määrärahan hankkeelle (KV04/2019, 11.12.). Hanke on tarkoitus
käynnistää vuoden 2020 aikana ja saada loppuun vuonna 2021. Osa
kustannuksista kohdistuu vuodelle 2020.
Kysymyksessä ovat seurakuntatalouden omistamaan yksittäiseen
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen tai rakennuksiin
kohdistuvat muutostyöt. Suojellut rakennukset voivat olla kirkkolailla, kaavalla
tai muulla lailla suojeltuja tai esimerkiksi RKY-kohteita.
Kirkkohallitus edellyttää rakennusavustuksen hakemiseksi suunnitteilla olevilta
järjestelmämuutoshankkeilta seuraavaa:
- lainvoimainen päätös suunnitelmien hyväksymisestä (kirkkovaltuusto)
- arvio kokonaiskustannuksista
- muutoksen kuvaus
- rakennusavustushakemus kirkkohallitukselle 1.7.2020 mennessä
Riippuen hakemusten määristä ja laadusta kirkkohallitus pidättää itsellään
oikeuden arvioida jaettavan rahasumman määrää ja tässä esitettyjä
tukiprosentteja uudestaan molemmissa kohdissa. Hakemus toimitetaan
kirkkohallitukselle sähköisenä. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2019
22.10.2019).
Alpo Pajulahti on laatinut 24.11.2019 hankkeelle kustannusarvion, joka on
yhteensä 109.253€ (sis. alv.24%). Maalämmön käyttökuluarvio on
8.126€/vuosi. (liite 21A)
Kustannusarviota ja alustavaa urakkatarjousta (Liite 21B) käytetään pohjana
hankesuunnitelman laadinnassa. Hankesuunnitelma esitetään
kirkkoneuvoston kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.
Maalämpöjärjestelmän putkikaivantojen tekeminen kirkkopihassa saattaa
edellyttää arkeologisia tutkimuksia, vaikka ne sinänsä eivät olekaan kirkkolain
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mukainen alistusasia. Muuten lämmitysjärjestelmän muutos ei välttämättä
edellytä muutoksia kirkkotilaan. Jos näin tapahtuu, asia arvioidaan
tapauskohtaisesti.
Kirkkolain mukaisesti kirkollisen rakennuksen olennaiseksi muutokseksi
todettu hanke vaatii seurakunnassa kirkkovaltuuston päätöksen ja sen
alistamisen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Jos Museovirasto katsoo, että
muutos ei ole olennainen, hankkeen hyväksyminen kuuluu kirkkoneuvoston
toimivaltaan, kun valtuusto on myöntänyt sen toteuttamiseen tarvittavan
määrärahan.
Hankesuunnitelman valmistuttua tulee ottaa yhteyttä Museovirastoon ja
keskustella etenemistavasta. Jos Museovirasto katsoo, että kysymyksessä on
tai saattaa olla olennainen muutos, virallinen lausunto pyydetään
museovirastolta, kun suunnitelmat tarkentuvat. Museoviraston lausunto kuuluu
olla asiakirjoissa, kun hanke viedään kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi.
Päätösesitys: (talouspäällikkö) kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa kirkon
lämmitysjärjestelmämuutoksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion
2. selvittää, onko kyseessä kirkkolain mukainen kirkollisen rakennuksen
olennainen muutos, joka edellyttäisi museoviraston lausuntoa.
3. valtuuttaa talouspäällikön pyytämään urakkatarjouksia 30.4. mennessä
Päätös: esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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23 §
Tiedoksi
-

osa-aikaisen lastenohjaajan toimen (Anne Mielonen) tehtävänkuvauksen päivitys
Juha Saaren (SEKL) nimikkolähettisopimuksen jatkaminen
kirkkoherran viranhaltijapäätös määräaikaisen seurakuntapastorin viran
perustamiseksi 1.4.-31.7.2020. Virka hoitamaan kutsutaan pastori Erika Herala.
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24 §
Oikaisuvaatimusohjeet
puheenjohtaja luki oikaisuvaatimusohjeen ja se liitetään pöytäkirjaan

Kokouksen päätös
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00
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