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tiistai 23.3.2021 klo 16.30 –
Maijan kammari

Kirkkoneuvoston jäsenet:
Laulainen Jari, kirkkoherra,
Anttila, Raimo
Breilin Oskar,
Kolsi, Sari
Mikko Ikäläinen
Palokangas-Viitanen, Merja
Riihilahti, Saara

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

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

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
sihteeri

Poissa:
Yrjö Mattila

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jari Laulainen
§ 28
§§ 27 - 39

Pinja Halme

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään 23.3.2021

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 24.3.2021 - 11.4.2021. Pöytäkirja on ollut nähtävillä myös seurakunnan nettisivuilla www.asikkalanseurakunta.fi
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KOKOUKSEN ALUKSI KIRSI KOSKIMAA ESITTELEE TYÖTÄÄN (NOIN KLO 16.30 – 17.00)

27§
KOKOUKSEN AVAUS
puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.55

28§
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 16.3.2021
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: todettiin
todettiin
29 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.
Kirkkoherran päätösesitys:
Pöytäkirjantarkistus vuorossa ovat Merja Palokangas-Viitanen ja Saara Riihilahti.
Päätös: esityksen mukaan

30 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttiin

PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAT
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31 §
SEURAKUNNAN EDUSTAJAT VUOSIKSI 2021-2022
valmistelijat kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi, 044 7766 201 ja talouspäällikkö Pinja Halme , pinja.halme@evl.fi 044 7766 202.
Kirkkoneuvosto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan edustajat
a) Asunto-osakeyhtiöiden kokouksiin
Päätösesitys (kirkkoherra) Valittanee talouspäällikkö Pinja Halme ja varalle talouspäällikön
sijainen, toimistosihteeri Asta Stolt.
b) Tiehoitokuntien kokouksiin
Päätösesitys (kirkkoherra) Valittanee talouspäällikkö Pinja Halme ja varalle talouspäällikön
nimeämä seurakuntamestari.
c) Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion hallitukseen
päätösesitys (kirkkoherra) Valittanee talouspäällikkö Pinja Halme ja varalle talouspäällikön
nimeämä seurakuntamestari.
Päätös: Esityksen mukaan

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

Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 § mukaan on suoritettu lapsivaikutusten arviointi. Asialla ei
ole vaikutusta lapsiin.
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32 §
RISTIKALLIO, METSÄALAN MYYNTI
valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi 044 7766 202
Asikkalan seurakunnan omistaman Ristikallion (5:24) pinta-ala on 12,65 ha. Alueella on eri
vaiheessa olevaa puustoa ja noin puolet alueesta on 6-vuotiasta taimikkoa. Maapohjan ja
taimikon arvo metsämaalla on noin 2000-3000€/ha.
Talouspäällikkö on käynyt puhelinkeskustelun metsätilan ostamisesta kiinnostuneen
kanssa.
Talouspäällikkö esittää:
Talouspäällikkö antaa tiedoksi kirkkoneuvostolle ostotarjouksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, ettei seurakunta tässä vaiheessa myy aluetta.
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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33 §
ASIKKALAN UUDEN SEURAKUNTAKODIN VALMISTUMINEN
valmistelijat kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi, 044 7766 201 ja talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi, 044 7766 202.
Asikkalan uuden seurakuntakodin rakennusurakka on saatu päätökseen. Rakennusliike
Pakkanen luovutti uuden seurakuntakodin tilaajalle perjantaina 12.3.2021. Rakennus valmistui kaksi viikkoa suunniteltua myöhemmin, mikä ei kuitenkaan johtunut rakentajasta,
vaan rakennusluvan viivästymisestä johtuen työmaa päästiin aloittamaan muutama viikko
myöhässä. Parhaillaan seurakuntakodissa suoritetaan jälkiasennuksia ja käyttöönottovalmenuksia. Seurakuntakodin rakentamisen jälkitarkastus on sovittu pidettäväksi 26.3.2021.
Seurakuntakodin vihkiminen oli alun perin suunniteltu pidettäväksi pääsiäispäivänä
4.4.2021. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.3.2021 määräämien tiukkojen koronarajoitusten myötä seurakunta päätti siirtää seurakuntakodin vihkimistä myöhemmäksi. Uusi
suunniteltu vihkimispäivä on helluntaina 23.5.2021.
Seurakuntakodin rakennushankkeen kustannusarvio oli kokonaisuudessaan 3 500 000 euroa. Talouspäällikkö esittelee kirkkoneuvoston kokouksessa kustannusarvion toteumaa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käy keskustelua seurakuntakodin rakennushankkeen kustannusarvion toteumasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi keskustelua rakennushankkeen kustannusarviosta sekä vainajiensäilytystilan ja katoksen toimivuudesta.
Käytiin keskustelua hankinnoista. Päätettiin ensisijaisesti kunnostaa vanhan seurakuntakeskuksen naulakot uuteen rakennukseen. Päätettiin myös hankkia ulkokaiutin
ja selvitetään tarvitseeko kellojensoiton lupakäytäntö.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
Lapsivaikutuksen arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 3 §): Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.
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34 §
YMPÄRISTÖDIPLOMI
valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi 044 7766 202
Talouspäällikkö esittelee kirkon ympäristödiplomia ja Asikkalan seurakunnan
ympäristödiplomihanketta.
Liitteenä (liite 34) ympäristökatselmustaulukko.

Talouspäällikkö esittää:
Käydään keskustelua ympäristödiplomista.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esityksen mukaan.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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35 §
SÄHKÖISTEN KOKOUSTEN MAHDOLLISTAMINEN ASIKKALAN SEURAKUNNASSA
valmistelijat kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi, 044 7766 201 ja talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi, 044 7766 202.
Maassamme käynnissä oleva vakava tartuntatautiepidemia toi esiin kirkolliseen päätöksentekoon liittyneen puutteen: kirkollisissa luottamuselimissä ei kirkkolain mukaan ole mahdollista toteuttaa sähköisiä kokouksia etäyhteyksillä. Kirkolliskokous antoikin nopeasti
viime vuonna esityksen sähköisten kokousten mahdollistamiseksi. Eduskunta on myöhemmin hyväksynyt sähköiset kokoukset mahdollistavan kirkkolain muutoksen (200/2021) ja
tasavallan presidentti on vahvistanut lain. Sähköisiä kokouksia voidaan alkaa pitää
15.3.2021 lähtien.
Sähköisten kokousten avulla voidaan turvata kirkon eri viranomaisten toimielinten toimintakyky esimerkiksi vakavasta pandemiasta johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa, ehkäistä
viruksen leviämistä ja suojella iäkkäitä henkilöitä. Sähköisten kokousten avulla voidaan samalla vähentää kokousjärjestelyistä ja matkustamisesta aiheutuvia kuluja, leikata matkustamiseen liittyviä päästöjä.
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen on kirjeessään 25.2.2021 kehottanut seurakuntia aloittamaan valmistelut sähköisten kokousten mahdollistamiseksi. Tarkemmin tämä
tarkoittaa seurakunnan luottamuselinten johtosääntöjen muuttamista siten, että niihin sisältyvät tarkemmat määräykset niistä edellytyksistä, joilla mahdollisuutta kokoontua sähköiseen kokoukseen voidaan toimielimessä toteuttaa. Olennaista sähköisen osallistumisen
mahdollistamisessa on se, että kokouksiin etänä tai paikan päällä osallistuvat henkilöt ovat
tasavertaisessa asemassa ja että käytettävä tekniikka on sillä tavoin luotettavaa, että kokouksen häiriötön läpivieminen on mahdollista. Vastuu sähköisten kokousten onnistumisesta ja tekniikasta on järjestävillä viranomaisilla eli seurakunnan viranhaltijoilla.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto käy keskustelun sähköisten kokousten mahdollistamisen vaatimista toimenpiteistä Asikkalan seurakunnassa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin päivittää kirkkoneuvoston ohjesääntö vastaamaan kirkkohallituksen muuttunutta ohjeistusta erityisesti sähköisten kokouskäytäntöjen osalta. Kevään aikana
harjoitellaan sähköisen kokousjärjestelmän käyttämistä. Varmistettava, että kaikilla
on yhdenmukaiset mahdollisuudet osallistua kokouksiin.
Lapsivaikutusten arviointi:
Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 § mukaan on suoritettu lapsivaikutusten arviointi. Asialla ei
ole vaikutusta lapsiin.
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36 §
METSÄ-PELTOLAN TILAN HAKU METSO OHJELMAAN
valmistelija talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi 044 7766 202
Kuvio sijaitsee Metsä-Peltolan tilalla (7:143). 4,4 ha määräala rajoittuu Kolavantien kohdalla tiestä ja lenkkeilymaastoon.
ELY HÄME on käynyt kohteella maastossa ja on kiinnostunut mm alueen Natura alueeseen
perustuen tekemään METSO vapaaehtoisen metsiensuojelun esityksen suojelusta alueella.
(Liitteen 36 mukaisen kuvion 1 alueesta ja mahdollisesti laajennuksesta kuvion 1 pohjoispuolisesta kuviosta, vaikka se tavallista metsää onkin.)
Kuvion osalta täytyy ottaa huomioon MHy:n viestissäkin mainittuja suunnitelmia alueella.
Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston päätöksen (KN02/2021 18§) mukaisesti antanut luvan
aloittaa suojeluselvityksen kiinteistöllä 16-402-7-143. Suojeluesityksen muodostaminen ei
sido vielä mitenkään ja päätöksenteko on edelleen maanomistajalla.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvostolle tiedoksi.
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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Asikkalan seurakunnan uuden strategian valmisteluprosessin vaihe (kirkkoherra kertoo)
Asikkalan seurakunnan osallistuminen mahdollisesti toteutettavaan kansalliseen Mediamissio 2022 -kampanjaan (kirkkoherra kertoo)
Vääksyn kanavan 150-vuotisjuhlat ja seurakunnan osallistuminen
Pyhän Olavin mannerreitti – pyhiinvaellusviesti Savonlinnasta Turkuun kesäkuussa
2022.
Keskusteltiin seurakunnantilojen tarjoamisesta eläkeläisryhmien käyttöön.

38 §
ILMOITUSASIAT
Kirkkoherran päätökset:
Talouspäällikön päätökset:
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
8/2021
7/2021

Sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen
Esitykset pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2021
7/2021 liite Hallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkkiehdotusten valmistelusta
6/2021

Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain muutoksesta

Talouspäällikkö esittää:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin tiedoksi

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

39 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja päätti kokouksen klo 19.30
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