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Kokouspaikka:
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kokoustarjoilu klo 16.15 alkaen
Maijan kammari, Rusthollintie 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:
ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jari Laulainen
84 §

Pinja Halme

87-91 §
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään 20.7.2021

Merja Palokangas-Viitanen
Raimo Anttila
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEITämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty muutoksenhakuSESTI NÄHTÄVÄNÄ
osoitus, on ollut yleisesti nähtävänä Asikkalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Rusthollintie 4, 17200 VÄÄKSY 21.7.-4.8.2021. Pöytäkirja on
ollut nähtävillä myös seurakunnan nettisivuilla www.asikkalanseurakunta.fi

Pinja Halme
talouspäällikkö
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83 §
KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

84 §
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 13.7.2021
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: todettiin

85 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.
Kirkkoherran päätösesitys:
Pöytäkirjantarkistus vuorossa ovat Merja Palokangas-Viitanen ja Raimo Anttila.
Päätös: esityksen mukaan

86 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttiin
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PASTORI SAKARI SIMILÄN ANOMUS OPINTOVAPAASTA AJALLE 1.10.2021 –
31.7.2022
valmistelija: kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi / 044 7766 201
Kirkkojärjestyksen mukaan yli 2 kuukautta kestävät papiston virkavapaat myöntää hiippakunnan tuomiokapituli, ellei seurakunnan hallintoelinten ohje- tai johtosäännöillä toisin
määrätä (KJ 6;8). Nykyisen kirkkolain mukaan ohjesäännöllä voidaan esimiehelle antaa oikeus myöntää virkavapaa enintään 12 kuukauden ajaksi. Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä tällaista lisäystä ei ole. Muutos edellyttää kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista, mikäli tämä nähdään tarpeelliseksi.
Seurakuntapastorimme Sakari Similä on kesäkuussa ilmoittanut anovansa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta opintovapaata ajalle 1.10.2021 – 31.7.2022 pedagogisia opintoja
varten. Kirkkojärjestyksen mukaan virkavapaata anovan on liitettävä hakemukseensa seurakunnan kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6;9).
Kirkon virkaehtosopimuksen (KirVESTES 2021-2022, kolmas osa) mukaan viranhaltijalla
on tietyissä tilanteissa oikeus saada virka-/työvapaata. Viranhaltijan/työntekijän oikeus vapaaseen perustuu joko lakiin tai virkaehtosopimuksen määräyksiin. Opintovapaa kuuluu
pelkästään lakiin perustuviin virkavapaisiin (Opintovapaalaki 273/1979). Virkavapaan
osalta pidätetään tältä osin palkanmaksu (KirVESTES, § 50).
Seurakunnan toiminnan kannalta ehdotonta estettä pastori Similän virkavapaalle ei ole. Sijaisen saaminenkaan ei ilmeisimmin ole vaikeaa. Seurakunnan tulee kuitenkin huolehtia
siitä, että kasvatustyön työalan ja erityisesti seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyön työalue
voi jatkaa häiriöttä toimintaansa.

Kirkkoherra esittää:
- että Asikkalan seurakunta puoltaa omalta osaltaan Sakari Similän virkavapaa-anomuksen ajalle 1.10.2021 – 31.7.2022
- että Asikkalan seurakunta antaa asiasta opintovapaata puoltavan lausunnon Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille
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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ASIKKALAN SEURAKUNNALLE ESITETTY LAUSUNTOPYYNTÖ UUSIEN SEURAKUNTIEN LIIITTÄMISESTÄ LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIIN
valmistelija kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi, 044 7766 201
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 27/2015 velvoittanut kaikkia seurakuntia muodostamaan
alueellisia keskusrekistereitä tai liittymään johonkin aluekeskusrekisteriin oma-aloitteisesti.
Kirkkohallituksen aluekeskusrekisterityöryhmä on tarkentanut ohjeita vuonna 2019 ja edellyttää kaikkien seurakuntien kuuluvan aluekeskusrekistereihin vuoden 2022 alussa, jolloin
yksittäisen seurakunnan kirkkoherranvirastot lakkaavat pitämästä kirkonkirjoja. Samalla
kirkkohallitus myöntää aluekeskusrekistereille käyttöoikeudet, joilla ne voivat laatia sukuselvitykset yhdellä pyynnöllä aluksi aluerekisterin alueelta ja myöhemmin kaikista Suomen seurakunnista. Näitä oikeuksia myöntäessään kirkkohallitus tullee edellyttämään aluekeskusrekistereiltä yhtenäisiä toimintaprosesseja ja noin 150 000 jäsenen minimikokoa.
Päijät-Hämeen seurakuntien alueellinen keskusrekisteri on toiminut vuodesta 2006 alkaen.
Siihen on kuulunut ennen vuotta 2020 Lahden seurakuntayhtymän viisi seurakuntaa sekä
Asikkalan, Hollolan, Orimattilan ja Tainionvirran seurakunnat. Vuoden 2020 alusta aluekeskusrekisteriin liittyivät Heinolan ja Iitin seurakunnat.
Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin
asiaa kokouksessaan 9.12.2020 (§ 170 / 2020). Kirkkoneuvosto antoi tällöin puoltavan lausunnon uusien seurakuntien liittämisestä aluekeskusrekisteriin sekä aluekeskusrekisterin
nimen muuttamiseksi 1.9 alkaen Lahden aluekeskusrekisteriksi.
Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.6.2021
(2/2021, 19 §) muuttaa Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin nimeksi Lahden aluekeskusrekisteri 1.9.2021 alkaen ja hyväksyi Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Mäntyharjun, Mäntsälän, Myrskylän, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymisen Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen. Tämän jälkeen Lahden aluekeskusrekisterin jäsenmäärä on yhteensä n. 300 000 jäsentä.
Tämän jälkeen myös Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakunnat ovat anoneet liittymistä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin. Lisäksi Kiuruveden seurakunta on ilmaissut kiinnostuksensa Päijät-Hämeen aluerekisteriin. KirDi -oikeuksien rajallinen saaminen kirkkohallitukselta ja sen halu keskittää toimintoja ja Kiuruveden maantieteellinen etäisyys eivät kuitenkaan puolla Kiuruveden ottamista tähän aluekeskusrekisteriin.
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin työskentelymalli, jossa osa työstä tehdään jäsenseurakunnissa, on herättänyt kiinnostusta monissa Tampereen, Mikkelin ja Espoon hiippakunnan
seurakunnissa. Kirkkohallituksen toive on, että tulevat aluekeskusrekisterit toimisivat yhdenmukaisella toimintamallilla, jotta niiden yhdessä johtaminen tulevaisuudessa olisi mahdollista. Tämä vaatimus aiheuttaa joitakin muutostarpeita myös Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä.
Maantieteellinen etäisyys ei ole hallinnollinen eikä toiminnallinen este aluekeskusrekisteriin
liittymiselle. Lahden IT-alueen ulkopuolelta liittyvien seurakuntien maksuosuuksissa huomioidaan tarvittaessa osuus tietohallinnon kustannuksista. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin
vuosikokouksissa on keskusteltu aluekeskusrekisterin tulevaisuuden näkymistä. On todettu,
että laajenemisesta ei todennäköisesti ole rekisterille taloudellista hyötyä. Olemassa olevan
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aluekeskusrekisterin on toisaalta otettava vastuuta tarjoamalla halukkaille seurakunnille
mahdollisuus liittyä mukaan.
Aluekeskusrekisterin koon kasvaminen ja sen piiriin kuuluvien seurakuntalaisten jäsenmäärän lisäys vaikuttavat luonnollisesti isäntäseurakuntana toimivaan Lahden seurakuntayhtymään. Niin sanotussa hajautetussa aluekeskusrekisterimallissa, jossa osa aluekeskusrekisterin
työstä tehdään jäsenseurakunnissa, vaikutukset toimintaan ja resursointiin jäävät isäntäseurakunnan kannalta kuitenkin pienemmiksi kuin, jos kaikki työ olisi keskitetty Lahteen. Joka
tapauksessa aluekeskusrekisterin kasvaminen merkitsee myös painetta lisätä henkilöresursseja. Lahden yksikössä on 4,5 keskusrekisterin työntekijää ja aluekeskusrekisterin jäsenseurakunnissa on lisäksi n. 30 toimistosihteeriä (tilanne 1.9.) Lahden yksikön nykyisen toimistosihteerin määrä ei ehkä ole riittävä, sillä aluekeskusrekisterin laajentuessa lisääntynyt työ
ei voida tehdä kokonaisuudessaan jäsenseurakunnissa. Rekisterityötä pyritään kuitenkin jakamaan mahdollisuuksien mukaan muille jäsenseurakunnille. Tämä tapahtuu jäsenseurakuntien kanssa neuvotellen. Tällä hetkellä sopijaseurakuntien seurakuntasihteerit tekevät 10–30
prosentin työosuudella rekisteritöitä. Myös uusien mukaan tulevien seurakuntien toimistosihteerit ovat valmiiksi rekisterityöhön perehtyneitä. Perehdyttämistä vaatii yhteisiin toimintamalleihin oppiminen.
Aluekeskusrekisterin laajentuessa virkatodistusten ja niiden laskutuksen määrät kasvavat.
Tänä vuonna on otettu käyttöön Kirjurin ja Kipan rajapinta. Koko aluekeskusrekisterin alueella tulevat virkatodistuspyynnöt merkitään yhteiseen työjonoon. Virkatodistuksen tekijä
laatii laskun, joka tuloutuu Kipan kautta isäntäseurakunnalle. Kipa hoitaa reskontran. Kirditoiminnallisuus otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Sen vuoksi on odotettavissa lisäresurssin tarvetta aluekeskusrekisterin laajentumisesta riippumatta, koska koko valtakunnan
kattavien todistusten laatiminen vaatii opettelua ja teetättää lisätyötä. Sitä varten on syytä
varautua palkkaamaan lisää henkilöstöä keskusrekisteriin.
Voimassa olevan Lahden aluekeskusrekisterin yhteistyösopimuksen mukaan jokaisen jäsenseurakunnan tulee hyväksyä uusien seurakuntien liittäminen aluekeskusrekisteriin ja
seurakunnan hallintoelimen tulee antaa tästä lausunto. Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 16.6.2021 (5/2021, 69 §) kolmen uuden,
Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakunnan liittymistä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää 15.10.2021 mennessä
kaikilta aluekeskusrekisterin nykyisiltä jäsenseurakunnilta ja 1.9.2021 liittyviltä jäsenseurakunnilta lausunnot Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakuntien liittymisestä Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1. 2022 alkaen.

Kirkkoherra esittää:
- että kirkkoneuvosto keskustelee aluekeskusrekisterin laajentumisesta ja antaa puoltavan lausunnon Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakuntien liittämiseksi Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.
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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SEURAKUNNAN OMISTAMINEN OSAKEHUONEISTOJEN VUOKRAAMINEN
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi puh. 044-7766202
Aikaisempi käsittely kokouksessa (KN06/15.6.2021 § 75): 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 €. Kirkkoneuvosto päättää irtaimen omaisuuden myynnistä (kirkkoneuvoston ohjesääntö 3:10§)
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa talouspäällikön julkaisemaan Huutokauppa.com – palvelussa myynti-ilmoituksen As.Oy Voudinpihan ja As.Oy Aaltorinteen seurakunnan omistamista huoneistoista.
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti osakehuoneistoista on julkaistu myynti-ilmoitukset
Huutokaupat.com -palvelussa 13.7.2021. Myyntiaika päättyy 31.7.
Asuntojen vuokrahinnat Asikkalassa Vääksyssä ovat asunnon kunnosta ja sijainnista riippuen noin 10-12 €/m2.
Lisäksi Asikkalan seurakunta omistaa As.Oy Markkinalehdossa, osoite Aleksintie 3as. 3,
40m2 osakehuoneiston. Huoneiston vuokrasopimus on irtisanottu 28.6.2021. Kohteelle ei
ole kiinteistövälittäjän myyntihinta-arviota.
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Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto
1. valtuuttaa talouspäällikön vuokraamaan määräaikaisella vuokrasopimuksella 1.8. alkaen
As.oy Markkinalehdon 40m2 huoneiston osoitteessa Aleksintie 3 as. 3.
2. valtuuttaa talouspäällikön vuokraamaan määräaikaisella vuokrasopimuksella 1.8. alkaen
As.Oy Voudinpihan 55m2 huoneiston osoitteessa Siltavoudintie 4A as.4 mikäli
31.7.mennessä ei saada hyväksyttävää ostotarjousta kohteesta.

Kirkkoneuvoston päätös: esityksen mukaan
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa talouspäällikön vuokraamaan As Oy Aaltorinteen 80m2 huoneiston osoitteessa Kivirinteentie 27D mikäli 31.7.mennessä ei
saada hyväksyttävää ostotarjousta kohteesta.
Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 2 §):
Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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90 §
MUUT ASIAT
-

keskusteltiin Hautausmaiden hoitotöiden urakasta.
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91 §
ILMOITUSASIAT

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
•

21/2021 Marja Wainion testamentti kirkon diakoniatyön suorittamaan vanhusten hoitotyöhön

Talouspäällikkö esittää: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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92 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja päätti kokouksen klo 18.02
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