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Kokouspaikka:

tiistai 15.6.2021 klo 16.30 –
kokoustarjoilu klo 16.15 alkaen
Maijan kammari, Rushollintie 4

Kirkkoneuvoston jäsenet:
Laulainen Jari, kirkkoherra,
Anttila, Raimo
Breilin Oskar, varapuheenjohtaja
Kolsi, Sari
Mattila Yrjö
Palokangas-Viitanen, Merja
Riihilahti, Saara

varajäsen:
puheenjohtaja
Taavi Riihelä
Markku Kiljunen
Kaarina Jokinen
Mikko Ikäläinen
Seija Upola
Marja Koivisto

Luottamustoimen tai viran puolesta kutsutaan:
Mielonen, Arto,
Kuituniemi, Riitta,
Halme, Pinja talouspäällikkö,

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
sihteeri

)

Poissa:
Merja Palokangas-Viitanen poistui kokouksesta § 76 käsittelyn jälkeen
ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jari Laulainen
67 §

Pinja Halme

68-82 §
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään 15.6.2021

Sari Kolsi
Saara Riihilahti
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEITämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty muutoksenhakuSESTI NÄHTÄVÄNÄ
osoitus, on ollut yleisesti nähtävänä Asikkalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Rusthollintie 4, 17200 VÄÄKSY 16.6.-1.7.2021. Pöytäkirja on
ollut nähtävillä myös seurakunnan nettisivuilla www.asikkalanseurakunta.fi

Pinja Halme
talouspäällikkö

ASIKKALAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

2 ( 14 ))

PÖYTÄKIRJA 6/2021
15.6.2021

67§
KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30
68§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu sähköpostilla 8.6.2021
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: todettiin

69 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.
Kirkkoherran päätösesitys:
Pöytäkirjantarkistus vuorossa ovat Merja Palokangas-Viitanen ja Saara Riihilahti.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Kolsi ja Saara Riihilahti

70 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttiin
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71 §
EHTOOLLISENVIETTO-OIKEUDEN HAKEMINEN SEURAKUNTAKODILLE
valmistelija: kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi / 044 7766 201
Asikkalan uusi seurakuntakoti vihittiin käyttöön 23.5.2021. Uuden seurakuntakodin toivotaan toimivan vilkkaan ja monipuolisen jumalanpalveluselämän sekä seurakunnallisen toiminnan keskuksena. Suunnitelmana on viettää säännöllisesti jumalanpalveluksia kirkon lisäksi uudella seurakuntakodilla pitkin vuotta. Suurimmat osallistujamäärät keräävät jumalanpalvelukset etenkin kirkollisten juhlapyhien aikaan suunnitellaan pidettäväksi kirkossa.
Kirkkojärjestyksen 2. luvun 9 §:n mukaan "Ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, myös
muussa paikassa, jonka tuomiokapituli on kirkkoneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen
hyväksynyt” (KJ 2: 9,2). Koska kyse ei ole seurakunnan uudesta kirkosta, vaan seurakuntakodista, tulee kirkkoneuvoston anoa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta ehtoollisenvietto-oikeutta seurakuntakodille.
Kirkkoherra esittää:
-

että Asikkalan seurakunta hakee Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta ehtoollisenvietto-oikeutta Asikkalan seurakuntakotiin

Kirkkoneuvoston päätös: esityksen mukaan
Lapsivaikutusten arviointi:
Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 § mukaan on suoritettu lapsivaikutusten arviointi. Asialla ei
ole vaikutusta lapsiin.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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72 §
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE KESÄKUU 2021 – SYYSKUU 2021
valmistelija kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi, 044 7766 201
Kirkkolain mukaan seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2,2). Tämän toteuttamiseksi seurakunnassa tulee
laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Suunnitelma voidaan laatia koko
vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Niistä kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain (KL 22:2,10) mukaisesti, on kirkkoherralla oikeus perustellusta syystä poiketa. Tästä on tiedotettava kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman kolehdeista (KJ 2:8).
Seurakunnan kolehtisuunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja hiippakunnan tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 27.10.2020 määrännyt vuoden 2021 aikana seurakunnissa kerättävistä kolehdeista (Kirkkohallituksen yleiskirje nro
28/2020). Kirkkohallitus päätti lisäksi, että suomenkieliset hiippakunnat voivat määrätä
kaksi kolehtia. Mikkelin hiippakunnan määräämät kolehdit kerätään kahtena sunnuntaina
14.3.2021 ja 26.9.2021.
Koronarajoitusten vuoksi kirkossa ei ole voitu kerätä kolehtia kevätkaudella, vaan kolehdin
sijasta jumalanpalveluksessa on kerrottu mahdollisuudesta lahjoittaa sunnuntaille varatulle
kohteelle. Kohteen tilinumero ja rahankeräyslupa on kerrottu seurakunnan kotisivuilla ja jumalanpalveluksen ennakkoteksteissä. Kaikilla aikaisemmassa kolehtisuunnitelmassa mainituista kohteista ei ole virallista poliisiviranomaisten myöntämää rahankeräyslupaa. Tällaisissa
tapauksissa lahjoitusmahdollisuus on jouduttu kirkkoherran päätöksellä muuttamaan ja
osoittamaan kohteelle, jolla on virallinen rahankeräyslupa (mm. Kirkon Ulkomaanavulle tai
Suomen Lähetysseuralle)
Kirkkoherra esittää:
- että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan kolehtisuunnitelman kesä-syyskuulle 2021
(Liite 72).
Kirkkoneuvoston päätös: esityksen mukaan
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Lapsivaikutuksen arviointi:
(Kirkkojärjestys 23 luku 3 §): Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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73 §
TALOUSKATSAUS
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi puh. 044-7766202
Talouspäällikkö esittelee Asikkalan seurakunnan talousarvion toteuman 15.6.2021.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto keskustelee talousarvion toteumasta.
Kirkkoneuvoston päätös: esityksen mukaan
Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 2 §):
Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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74 §
TALOUSARVIOAVUSTUS 2021
valmistelijat kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi, 044 7766 201 ja talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi, 044 7766 202.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan KN05/2021 siirtää Asikkalan kirkkomusiikkiyhdistyksen talousarvioavustuksen käsittelyn uudelleen valmisteluun. Avustusta on maksettu
vuosittain 4.500€, paitsi vuonna 2020 kirkkokuoron 100-vuotisjuhlan järjestämistä varten
myönnettiin +1.000€. Koronatilanteesta johtuen juhla peruuntui ja myös muu toiminta oli
vähäisempää ja varat ovat säästyneet vuodelle 2021. Kirkkokuoron tilikauden tulos oli
2.954,80€ ylijäämäinen. Juhla on tarkoitus järjestää vuonna 2021. Ylijäämä riittää kattamaan yhdistyksen talousarviossaan esittämän toiminnan kulut, jos seurakunta avustaa toimintaa 2.500 €.
Kirkkoherra esittää, että Asikkalan kirkkomusiikkiyhdistyksen talousarvioavustus 2021:
-

Asikkalan kirkkokuoromusiikkiyhdistys ry 2.500 € (tili 489000)

Kirkkoneuvoston jäsen Merja Palokangas-Viitanen jääväsi itsensä käsittelystä.
Kirkkoneuvoston päätös: esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Lapsivaikutuksen arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 3 §): Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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75 §
TOIMITILOISTA LUOPUMINEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIAN MUKAISESTI
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi puh. 044-7766202
Seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti Voudinpiha ja Aaltorinteen osakehuoneistoista
luovutaan uuden seurakuntakodin valmistuttua. Seurakuntakoti vihittiin käyttöön
23.5.2021. Voudinpihan huoneistoa (Siltavouti) on käytetty talvikaudella emäntien työtilana, nyt emäntien työtilat ovat seurakuntakodilla. Aaltorinteen huoneisto on toiminut varhaiskasvatuksen kerhotilana (Kivirinteen seurakuntakoti). Vuoden 2021 alussa varhaiskasvatus muutti Perhekeskus Iloon.
-

As. oy Asikkalan Voudinpiha
Siltavoudintie 4a as.3
rakennusvuosi 2006
2h + k + khh+ sauna+ parveke 55m2
hoitovastike 181,50€/kk

-

As oy Asikkalan Aaltorinne
Kivirinteentie 27D, Vääksy
3h+khh+sauna+parveke (muut tilat: varasto+ak) 85m2 rakennusvuosi 2000
Maalämpö ja asunnoissa varaava takka)
hoitovastike 258,50€kk

Asuntojenhinnat.fi -palvelussa toteutuneet asuntokaupat perusteella hinta-arvio asunnolle
sijainnissa Voudinpiha on 101 000 - 121 000 € ja sijainnissa Aaltorinne on 104 000 - 204
000 €.
Liitteenä Voudinpihan (liite 75A) ja Aaltorinteen (liite 75B) isännöitsijätodistukset ja kiinteistövälittäjältä saadut myyntihinta-arviot ja keskimääräinen vuokraushinta. Lisäksi Huutokauppa.com myyntitarjous. (liite 75C).
Kirkkoneuvosto päättää irtaimen omaisuuden myynnistä (kirkkoneuvoston ohjesääntö
3:10§)
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää:
1. valtuuttaa talouspäällikön julkaisemaan Huutokauppa.com – palvelussa myynti-ilmoituksen As.Oy Voudinpihan ja As.Oy Aaltorinteen seurakunnan omistamista
huoneistoista. TAI
2. valita kiinteistövälittäjän ja hyväksyä kiinteistövälittäjän tarjouksen As. Oy Voudinpihan ja As.Oy Aaltorinteen seurakunnan omistamien huoneistojen myyntivälityksestä TAI
3. antaa As. Oy Voudinpihan ja As.Oy Aaltorinteen seurakunnan omistamat huoneistot vuokrausvälitykseen valitsemalleen kiinteistövälittäjälle.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa talouspäällikön julkaisemaan Huutokauppa.com – palvelussa myynti-ilmoituksen As.Oy Voudinpihan ja
As.Oy Aaltorinteen seurakunnan omistamista huoneistoista.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Lapsivaikutuksen arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 3 §): Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin .

PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAT

____________

/

________________

ASIKKALAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

8 ( 14 ))

PÖYTÄKIRJA 6/2021
15.6.2021

76 §
ANTTILAN TILAN MÄÄRÄALA
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi puh. 044-7766202
Kirkkoneuvosto on saanut ostotarjouksen Anttilan tilan määräalasta. Seurakunta myi
vuonna 2020 rantatonteiksi kaavoitetun määräalan Anttilan tilasta. Seurakunta on saanut
ostotarjouksen myytyyn määräalaan rajoittuvasta taimikoista. Alueen pinta-ala on noin 1ha.
Metsämaan pohja ja taimikon arvo ei ole merkittävä, mutta toisaalta Päijänteen rannassa
”tontin” neliöt tai lisäneliöt ovat arvokkaampia. Lisäksi kaupasta tulee kuluja lohkomisen ja
kauppakirjan tekemisestä.
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää määräalan myynnistä.
Kirkkoneuvoston päätös: Määräalaa Anttilan tilasta ei myydä.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Lapsivaikutuksen arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 3 §): Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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77 §
METSO SUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi puh. 044-7766202
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 02/2021 §18 tarjota seurakunnan omistamaa, Aurinkovuorella sijaitsevaa 4,4 ha aluetta kansalliseen METSO suojeluohjelmaan. Kyseinen alue
sijaitsee Metsä-Peltolan tilalla (7:143). 4,4 ha määräala rajoittuu Kolavantien kohdalla tiestä
ja lenkkeilymaastoon. Tien varressa kyseisellä alueella on kyseessä ensiharvennus, syvemmällä tulisi kysymykseen ylispuiden poistoa ja päätehakkuu.
ELY-keskukselta tilattiin suojeluselvitys 16.3.2021. ELY kävi kohdetta läpi ja päätyi suojeluesityksessä (Liite 77A ja kartta liite 77B) rajaamaan maastopyöräilyyn suunnitellun alan
pois suojeluesityksestä ja teki suojeluesityksen hiihto/ulkoiluväylän pohjoispuolisesta jyrkästä tuulenkaatoja, supan ja uhanalaisten lajien havaintoja sisältävästä alasta. Näin ollen
maastopyöräilyreitistöä ja muita rakenteita voi suunnitella ja toteuttaa vailla suojelualueen
ylläpitämisen rajoitteita.
(ELY-keskus 2.6.2021) Aluetta on tarjottu METSO-ohjelman mukaiseksi yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Kohde on kuusivaltainen tuoreen- ja paikoin lehtomaisenkankaan varjoisa ja jyrkkä rinneala, jossa tuulenkaadot luovat järeän havulahopuun keskittymän. Pääpuulaji on kuusi, alikasvoksena
kasvaa jonkin verran lehtipuulajeja. Lahopuuta on alalla yli
kymmenen kuutiota hehtaarilla, pääosin havulahopuuta sekä maa- että pystypuuna.
Kohde täyttää METSO I-luokan kriteerit puustoltaan luonnontilaisena jyrkän
rinteen metsäalana, jolla on lahopuuta yli 10 kuutiota hehtaarilla. Valtion
tarjous pysyvästä rauhoituskorvauksesta liitekartan mukaiselle noin 2,5 hehtaarin kokoiselle määräalalle on 30.100 euroa rasituksista vapaana
Metsänhoitoyhdistyksen arvio suojelualueen puuston myyntihinnasta on 39.510 euroa +
uudistamiskulut (liite 77C).
Kirkkoneuvoston tulisi lisäksi päättää toimenpiteistä METSO- suojelualueen ulkopuolelle
jäävälle puustolle (1,9 ha). Metsänhoitoyhdistyksen mukaan puuston myyntihinta-arvio on
42.426 € (liite 77D). Vaihtoehtona on päätehakkuu tai metsän säilyttäminen virkistyskäytössä maastopyöräilyreitin yhteydessä. Alueen päätehakkuun toteuttamisessa on otettava
talouden lisäksi huomioon muut arvot, kuten imago, ympäristövaikutukset lajien monimuotoisuudelle ja metsien hiilensidonta. ELY-keskuksen tiedon mukaan tulevalla ohjelmakaudella on tulossa metsien virkistyskäytön mahdollistava metsien suojeluohjelma, mihin aluetta on mahdollista hakea.
Harvennushakkuu tai ylispuiden poisto olisivat haastavia toimenpiteitä jyrkässä rinnemaastossa. Maastopyöräreitin näkökulmasta olennainen tieto olisi se, voidaanko projekti toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, jossa seurakunnan omistaman metsätilan läpi
kulkisi maastopyöräilyreitti. Mahdollinen päätehakkuu vaikuttaa reitistön rakentamisen
aikatauluun ja toteutukseen.
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Kirkkoneuvosto päättää metsän, maa-aineksen ja turpeen myynnistä (kirkkoneuvoston ohjesääntö 3:10§)
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto
1. päättää ELY:n suojeluselvityksen perusteella Metsä-Peltolan osittaisesta (2,5ha) hakeutumisesta METSO-suojeluun.
2. päättää Metsä-Peltolan tilan muun puuston (1,9ha) käytöstä metsäsuunnitelman mukaisen talouskäytön ja maastopyöräilyhankkeen virkistyskäytön välillä.
Muutettu päätösesitys: Sari Kolsi esitti ja Merja Palokangas-Viitanen kannatti, että odotetaan ELY-keskuksen suojeluesitystä koko 4,4ha hakeutumisesta METSO-suojeluun ja jätetään pykälän käsittely seuraavaan kokoukseen.
Seurakunta suosittelee päätöksensä (KN02 23.2.2021,19§) mukaisesti maastopyöräilyreitin
muutosta METSO-suojeluun haettavan 4,4ha alueen osalta.
Kirkkoneuvoston päätös: muutetun päätösesityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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78 §
TILAVUOKRAT – SEURAKUNTAKODIN TILANKÄYTÖN JA VUOKRAUKSEN PERIAATTEET
valmistelija kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi, 044 7766 201
Uuden seurakuntakodin valmistuminen antaa seurakunnalle mahdollisuuden uusien toimintamuotojen kehittämiseen. Seurakuntakodin viikkokalenteriin on kuitenkin jäämässä myös
avointa aikaa ja tilaa muiden käyttöön. Seurakuntakodin tiloja voidaan siten antaa tai vuokrata muiden käyttöön etenkin päiväsaikaan. Keskusteluissa eri toimijoiden (mm. Asikkalan
kunta) kanssa on tullut ilmi, että Asikkalassa on tarvetta eri ryhmien ja yhdistysten kokoontumistiloille. Kirkkoneuvosto on ilmaissut kantanaan, että olisi tärkeää huolehtia siitä, että
erilaiset yhdistykset voisivat käyttää uuden seurakuntakodin tiloja.
Uuden seurakuntakodin kuukausittaiset käyttökulut (kiinteistöhuolto, lämmityksen, sähkön ja veden kustannukset) ovat arviolta noin 2000-3000 euroa kuukaudessa. Kirkkoneuvoston olisi hyvä käydä keskustelua tilojen käytön periaatteista ja mahdollisista vuokraamiseen liittyvistä kustannuksista. Aikaisemmin tilavuokrista käydyissä keskusteluissa kirkkoneuvoston määritteli lähinnä toimitusten yhteydessä käytettävät vuokrahinnat.
Seurakuntakodin tilojen käytöstä ei ole tavallisesti peritty maksuja silloin, kun järjestettävä
toiminta on luonteeltaan kaikille seurakuntalaisille avointa, hengellistä toimintaa (esimerkiksi raamattuopetustilaisuudet, seurat, rukousillat), joka tukee ja täydentää seurakunnan
hengellistä tehtävää.
Kirkkoherra esittää
-

että kirkkoneuvosto käy keskustelua seurakuntakodin vuokraamiseen liittyvistä periaatteista ja mahdollisista käyttäjiltä perittävistä maksuista ja vuokrista

Kirkkoneuvoston päätös: Seurakuntakodin tilojen käytöstä ei peritä maksuja silloin,
kun järjestettävä toiminta on luonteeltaan seurakuntalaisille avointa, hengellistä toimintaa (esimerkiksi raamattuopetustilaisuudet, seurat, rukousillat), joka tukee ja täydentää seurakunnan hengellistä tehtävää.
Keskusteltiin seurakuntakodin vuokrauksen periaatteista muiden tilaisuuksien
osalta. Seurakunnan viranhaltijat valtuutetaan käymään keskustelua kunnan kanssa
yhteistyöstä.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Lapsivaikutuksen arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 3 §): Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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79 §
SEURAKUNTAKODIN RAKENTAMISEN LAHJOITUSTILIN VAROJEN KÄYTTÖ
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi puh. 044-7766202
Seurakunnalla on ollut lahjoitustili seurakuntakodin rakentamishankkeen tukemiseksi. Tilille on kertynyt varoja 6.5.2021 mennessä 3.621,25 €. Palvelumaksut ovat noin 6€/kk. Rakennus on vihitty käyttöön 23.5.2021.
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää lopettaa seurakuntakodin rakentamisen lahjoitustilin ja siirtää varat seurakunnan päätilille.
2. nimeää seurakuntakodin rakentamiseen liittyneen hankintakohteen, mihin lahjoitusvarat 3.621,25€ käytetään.
Kirkkoneuvoton päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Seurakuntakodin rakentamisen lahjoitustilin lopetetaan ja varat siirretään seurakunnan päätilille, ja että lahjoitustilin varat kohdennetaan rakentamiseen.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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80 §
MUUT ASIAT
Asikkalan hautausmaiden hoidon kysymykset
Asikkalan seurakunnan osallistuminen Mediamissio 2022 -tapahtumaan
81 §
ILMOITUSASIAT
Seurakuntakodin taloudellinen loppuselvitys (liite 81)
Kirkkoherran päätökset:
Talouspäällikön päätökset:
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
•

20/2020 Seurakuntavaalit 2022

•

19/2021 Muutos viralliseen kolehtiin 22.8.2021

•

18/2021 Seurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus

•

17/2021 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin
vaadittavasta tutkinnosta

•

17/2021 liite Kirkon säädöskokoelma nro 148-2021 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta

•

16/2021 Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt
Talouspäällikkö esittää: Merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin tiedoksi.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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82 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja päätti kokouksen klo 20.13.
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