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Kokouspaikka:

tiistai 14.9.2021 klo 16.30 –
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
112 §

Pinja Halme

115 § - 125 §
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään 14.9.2021

Merja Palokangas-Viitanen
Saara Riihilahti
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEITämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty muutoksenhakuSESTI NÄHTÄVÄNÄ
osoitus, on ollut yleisesti nähtävänä Asikkalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Rusthollintie 4, 17200 VÄÄKSY 15.9.-30.9.2021. Pöytäkirja on
ollut nähtävillä myös seurakunnan nettisivuilla www.asikkalanseurakunta.fi

Pinja Halme
talouspäällikkö
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111 §
KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

112 §
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 liitteineen on postitettu sähköpostilla 7.9.2021.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: todettiin

113 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.
Kirkkoherran päätösesitys:
Pöytäkirjantarkistus vuorossa ovat Merja Palokangas-Viitanen ja Saara Riihilahti.
Päätös: esityksen mukaan

114 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttiin
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115 §
SEURAKUNTAPAPIN VIRANSIJAISUUS 1.10.2021 - 31.7.2022
valmistelija: kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi / 044 7766 201
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 10.8.2021 myöntänyt seurakuntapastori Sakari Similälle opintovapaata ajalle 1.10.2021 – 31.7.2022 (§ 348/DMIK
304/01.01.02/2021).
Seurakuntapastorin viransijaisuus on ollut avoinna kirkon virallisella rekrytointisivuilla
Kirkko HR:ssä sekä Oikotie-hakupalvelussa ajalla 23.8 – 6.9.2021. Määräaikaan mennessä
viransijaisuuteen on tullut 28 hakemusta.
Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 17.8.2021 haastattelutyöryhmään khra Jari Laulaisen, Oskar Breilinin, Saara Riihilahden sekä työntekijöiden edustajana nuorisotyönohjaaja
Minna Ruinin. Haastattelutyöryhmä on käynyt läpi hakemukset ja kutsunut haastatteluun
yhteensä 5 hakijaa. Haastattelut pidetään keskiviikkona 8.9. ja torstaina 9.9.2021. Haastattelutyöryhmän esitys annetaan kirkkoneuvoston kokouksessa 14.9.
Kirkkoherra esittää: että kirkkoneuvosto:
- valitsee seurakuntapastorin viransijaisuuteen yhden hakijoista, sekä varahenkilön tälle
hakijalle
- esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaa hakijalle viranhoitomääräyksen ajalle 1.10.2021 – 31.7.2022.
Käsittely kokouksessa:
Kirkkoherra esitteli seurakuntapastorin viransijaisuuden hakijat. Haastatteluun kutsuttiin
Erika Herala, Helmi Jantunen, Eero Kuikanmäki, Erkki Suhonen ja Elina Vartiainen.
Kirkkoneuvoston päätös:
- valitsee seurakuntapastorin viransijaisuuteen Erkki Suhosen, sekä varahenkilöksi
Erika Heralan.
- esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaa Erkki Suhoselle
viranhoitomääräyksen ajalle 1.10.2021 – 31.7.2022.

Lapsivaikutusten arviointi:
Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 § mukaan on suoritettu lapsivaikutusten arviointi. Päätöksellä
on välillinen vaikutus seurakunnan kasvatustyöhön.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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116 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme pinja.halme@evl.fi , puh. 044 7766 202
Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen Asikkalan kirkonkylän ja Kalkkisten
hautausmaalla 14.9.2021.
Hautausmaakatselmuksesta laaditaan pöytäkirja ja se vahvistetaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto keskustelee hautausmaakatselmuksesta.
Keskustelu kokouksessa:
Ehdotettiin, että talousarvion laadintaa varten tulisi pyytää toinen peruskorjauksen hankesuunnitelma. Todettiin, että päätös siunauskappelin korjaussuunnitelmista tehdään kiinteistöstrategian pohjalta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli hautausmaakatselmuksesta.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
Lapsivaikutusten arviointi:
Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 § mukaan on suoritettu lapsivaikutusten arviointi. Asialla ei
ole vaikutusta lapsiin.
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117 §
ASIKKALAN UURNA-ALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme pinja.halme@evl.fi , puh. 044 7766 202
Hautausmaan toimintaa ohjataan valtakunnallisilla säädöksillä ja seurakuntien omilla asiakirjoilla. Hautausmaan käyttösuunnitelma on hautausmaakaavaa sanallisesti tarkentava paikallinen asiakirja.
Kirkkolakiin ja -järjestykseen perustuen seurakunnalla on oltava hautaustoimen ohjesääntö,
hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat sekä hautakartat.
Kirkkojärjestyksen (17:6 §) mukaan käyttösuunnitelma on hautausmaakaavaa tukeva asiakirja, sillä sen tehtävänä on selittää kaikki ne asiat, jotka eivät käy kartasta ilmi. Tarkemmin
mainittua käyttösuunnitelman sisältöä ovat hautaussyvyyksien ja osastojen käyttöönottojärjestyksen rajaus sekä mahdolliset huomiot hautausmaan eri osien luonteesta tai käyttörajoituksista (KJ 17:6 §). Osastojen ominaispiirteisiin liittyen käyttösuunnitelmaan voidaan ottaa
mukaan hautamuistomerkkejä koskeva ohjeistus.
(KJ 17:5) Hautausmaa tai sen osa voi olla muistolehtona, johan vainajan tuhka kätketään
hautasijaa merkitsemättä (9.5.2003/1277)
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Asikkalan uurna-alueen käyttösuunnitelman (Liite 117) päivityksen ja esittää kirkkovaltuustolle edelleen hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esityksen mukaan.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
Lapsivaikutusten arviointi:
Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 § mukaan on suoritettu lapsivaikutusten arviointi. Asialla ei
ole vaikutusta lapsiin.
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118 §
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi puh. 044-7766202 ja
kirkkoherra Jari Laulainen jari.laulainen@evl.fi, puh. 044-7766201.
Aikaisempi käsittely kokouksessa (KN08/17.8.2021 §106):
Kirkkovaltuusto määrää päätösvallan siirrosta ohjesäännössä. Kirkkoneuvosto on käsitellyt
kokouksessaan 23.3.2021 (KN03/2021, 35§) sähköisten kokousten mahdollistamista Asikkalan seurakunnassa. Kirkkoneuvosto päätti päivittää ohjesäännön vastaamaan kirkkohallituksen muuttunutta ohjeistusta.
Kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaa kirkkoneuvostolle, sen jaostolle, johtokunnalle, viranhaltijalle ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle. Ohjesääntöön on tehty muutoksia
viranhaltijoiden toimivaltaan ja asian siirtämiseen.
Kirkkolain valmistelu on aloitettu uudelleen, eikä kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymän kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisia mallisääntöjä voida ottaa käyttöön. Lisätietoa
kirkkolain valmistelusta löytyy kirkkohallituksen sivuilta: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/lainsaadanto/kirkkolainsaadannon-kodifiointi
KN08/17.8.2021 §106 Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan (liite 106) kirkkoneuvoston ohjesäännön.
Lisätään 11§: 3, kirkkoherra toimii talouspäällikön esimiehenä.
Päätökseen lisätyn kohdan 11§: 3 tarkoituksena on delegoida kirkkoneuvoston tehtäviä
kirkkoherralle. Mikkelin tuomiokapitulin ohjeistuksen mukaan päätökseen lisätty kohta ei
kuulu kirkkoneuvoston ohjesääntöön vaan talouspäällikön viran johtosääntöön Talouspäällikön viran johtosäännössä tulee määritellä viran pätevyysvaatimukset ja tehtävät.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä (Liite 118) olevan korjatun
kirkkoneuvoston ohjesäännön ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 2 §):
Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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119 §
TARJOUS ANTTILAN TILAN MÄÄRÄALASTA (1 ha)
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi puh. 044-7766202
Aikaisempi käsittely kokouksessa: 15.6.2021 KN06 76§ 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.
kirkkoneuvosto päätti, että määräalaa Anttilan tilasta ei myydä.
15.6.2021 kokouksen jälkeen Jukka Nummi on tehnyt kirjallisen ostotarjouksen.
Edellisessä kokouksessaan (KN08/2021 § 102) kirkkoneuvosto edellytti määräalaan liittyvien oikeuksien ja rasitteiden selvittämistä ennen tarjouksen hyväksymistä. Liitteenä metsänhoitoyhdistyksen laatima kartta määräalasta (liite 119A) sekä Anttilan tilan rasitetodistus (liite 119B).
Seurakunnan maaomaisuuden myynnille ei ole mitään yhtä lakisääteistä menettelyä. Kun
kyse on kaavoitettujen tonttien (esim. omakoti- tai mökkitonttien) myymisestä, niin niitä
on useimmiten myyty tarjouksien kautta tai niistä on annettu myyntitehtäväksiantoja kiinteistönvälittäjille. Lisämaan ostamisia voi asian luonteeseen liittyen tulla erillisinä ostotarjouksinakin.
Keskeistä myymisen harkinnassa (riippumatta miten se on tullut vireille) on sen arvioiminen, onko se seurakunnan edun mukaista. Kaikki kiinteän omaisuuden kaupat menevät
kirkkolain mukaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää ostotarjouksen hyväksymisestä ja
antaa sen edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Esityksen mukaan.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 2 §):
Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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120 §
KOLEHTISUUNNITELMA LOKAKUU – JOULUKUU 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).
Kirkkoneuvosto on aikaisemmissa kokouksissaan hyväksynyt kolehtisuunnitelman helmikuusta toukokuulle 2021 sekä kesäkuusta syyskuulle 2021. Vuoden 2022 kolehtien osalta
ei ole vielä tullut kirkkohallituksen ohjeistusta. Liitteenä (Liite 120) oleva kolehtisuunnitelma on siksi vain loppuvuodeksi lokakuusta joulukuuhun.
Kirkkoherran päätösesitys: kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman lokakuu-joulukuu 2021.

Kirkkoneuvoston päätös: Esityksen mukaan.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 2 §):
Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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121 §
ASIKKALAN SEURAKUNNAN UUDEN STRATEGIAN VALMISTELU
valmistelija: kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi / 044 7766 201
Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.2.2021, että seurakunta
alkaa valmistella uutta strategiaa (KN §22/2021). Asikkalan seurakunnan voimassa oleva
strategia ”Samassa veneessä” on valmistunut vuonna 2010 ja sitä on päivitetty vuonna
2015.
Mikkelin hiippakunta nimesi konsulteiksi seurakunnan strategiaprosessia tukemaan TT
Marko Marttilan ja pastori Juha Ropposen Kotka-Kymin seurakunnasta. Asikkalan seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät ovat kokoontuneet konsulttien johdolla keväällä
kaksi kertaa 25.5. sekä nyt syksyllä 7.9. Kokoontumisissa on kerätty materiaalia toiveista
seurakunnan tulevaisuuden suhteen sekä perehdytty niin toisten paikallisseurakuntien,
kuin Mikkelin hiippakunnan ja kokonaiskirkonkin uusiin strategioihin.
Tarkoituksena on, että seurakunnassa perustetaan erillinen strategiatyöryhmä, joka alkaa
valmistella luonnosta uudeksi seurakunnan strategiaksi vuosille 2022-2026. Strategiatyöryhmän tulisi sisältää sekä luottamushenkilöitä, että työntekijöiden edustajia. Strategiatyöryhmä voi perustaa omia alaryhmiä esim. henkilöstö- ja kiinteistöstrategian osa-alueita valmistelemaan.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto
1. keskustelee strategiaprosessista
2. nimeää strategiatyöryhmän
3. nimeää kiinteistöstrategiatyöryhmän

Kirkkoneuvoston päätös: kirkkoneuvosto
1. keskusteli strategiaprosessista
2. strategiatyöryhmään nimettiin puheenjohtaja Jari Laulainen, Saara Riihilahti, Sari
Kolsi, Kari Kallio, Jukka Mattsson. Työryhmää täydennetään kirkkovaltuuston
kokouksessa. Lisäksi valitaan kaksi seurakunnan työntekijää.
3. kiinteistöstrategiatyöryhmään nimettiin Jari Laulainen, Pinja Halme, Jami Salojärvi ja yksi työntekijäedustaja.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 2 §):
Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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122 §
KÄTEISKASSAN LAKKAUTTAMINEN
Valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi puh. 044-7766202
Kirkkoherranvirastossa on pidetty käteiskassa käteisostojen varalta. Käteiskassalle ei ole
ollut enää tarvetta. Käteiskassan saldo 7.9.2021 on 54,25€.
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättä lakkauttaa käteiskassan ja tallettaa
varat seurakunnan käyttötilille.
Päätös: esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 2 §):
Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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124 §
ILMOITUSASIAT

-

MIKKELIN HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ
2.10.2021 Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, KOUVOLA Ympäristö, talous ja teologia

-

Rakennusavustusten jako 2021, Mikkelin hiippakunta; Kirkon keskusrahastosta jaettava avustus (Liite 124 KH täysistunto 25.8.2021 §118).
Uuden Seurakuntakodin rakentamishankkeeseen ei myönnetty avustusta. Avustuksen
myöntäminen edellyttää, että hakemus on huolellisesti laadittu ja varustettu riittävin selvityksin. Avustus on myönnetty seurakunnille, jotka ovat oikeutettuja avustukseen laskentakaavan perusteella. Yhteensä viidelletoista (15) hakemukselle ei voitu myöntää
avustusta perustuen joko laskentakaavan avustusprosenttiin, hankkeen kohdistuessa hautausmaahan tai hankkeeseen liittyvän alistusasian ollessa kesken.

-

Suojeluesitys, Asikkalan seurakunnan kiinteistö Metsä-Peltola.
Asikkalan kunnan puolella tehdystä hankkeesta, johon maastopyöräilyrata (myös muiden
kiinteistöjen osalta) liittyy, ELYn viranomaispuoli kysyy lisätietoja. Tämä selvitystyö koskee siltä osin myös seurakunnan osuutta, että samalla selvitetään, että maastopyörärata on
mahdollista tehdä Natura-alueelle ja siten myös ehdotetulle suojelualalle.
ELY käsitteli METSO-suojelualueen perustamista tulevalle maastopyöräalalle ja teknisesti,
jos suojelualue perustettaisiin ennen rakenteiden tekemistä, ELYla olisi velvoite ottaa kantaa käytännön toteutustöihin ja suosittelee, että maastopyöräradan rakenteet tehtäisiin ennen suojelua ja toteutetaan suojelualue tämän jälkeen. Arvio suojelukorvauksesta koko etelärinteen osalta on noin 30 000 euroa. Seurakunnalla on mahdollisuus hyväksyä aikaisemman tarjouksen mukainen (KN 06/2021 77§) pieni alue suojelualueeksi jo nyt ja laajentaa
alue toisella myöhemmin.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:

Talouspäällikkö esittää: Merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin tiedoksi

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

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja päätti kokouksen klo 19.32
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