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Kokouspaikka:
Kirkkoneuvoston jäsenet:
Laulainen Jari, kirkkoherra,
Anttila, Raimo
Breilin Oskar, varapuheenjohtaja
Kolsi, Sari
Mattila Yrjö
Seija Upola
Riihilahti, Saara
Luottamustoimen tai viran puolesta kutsutaan:
Mielonen, Arto,
Kuituniemi, Riitta,
Halme, Pinja talouspäällikkö,

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

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
sihteeri

Poissa:
Palokangas-Viitanen, Merja
ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jari Laulainen
56 §
59 § - 66 §

Pinja Halme

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään 4.5.2021

Sari Kolsi
Yrjö Mattila
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEITämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty muutoksenhakuSESTI NÄHTÄVÄNÄ
osoitus, on ollut yleisesti nähtävänä Asikkalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Rusthollintie 4, 17200 VÄÄKSY 5.5.-14.5.2021. Pöytäkirja on
ollut nähtävillä myös seurakunnan nettisivuilla www.asikkalanseurakunta.fi
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55§
KOKOUKSEN AVAUS
puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40

56§
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 27.4.2021
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: todettiin

57 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.
Kirkkoherran päätösesitys:
Pöytäkirjantarkistus vuorossa ovat Sari Kolsi ja Yrjö Mattila.
Päätös: esityksen mukaan

58 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttii
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59 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2020
Valmistelija: talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi, 044 7766 202.
Kirkkoneuvoston jäsenille toimitetaan kokoukseen tilintarkastuskertomus 2020.
Esitetään tilintarkastuksen yhteydessä tehdyt korjaukset tilinpäätökseen. Liitteenä tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1-31.12.2020 (Liite 59)
Talouspäällikkö esittää: Annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi ja edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
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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60 §
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2020 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA
valmistelija: talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi, 044 7766 202.

Talouspäällikkö esittää: Esitetään kirkkovaltuuston päätettäväksi.
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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61 §
LISÄTALOUSARVIO 2021
valmistelija: talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi, 044 7766 202.
Kirkkovaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 11.12.2019 (KV04/2019 §47) seurakuntakodin rakentamishankkeelle 3.500.000 € määrärahan. Määräraha perustui Berater Oy:n
1.11.2019 laatimaan rakennushankkeen kustannusarvioon 3.499.032 € (Liite 61A). Rakennusliike Pakkasen 15.1.2020 (KN01/20 §4) hyväksytyn urakkatarjouksen kokonaissumma
oli 3.025.600. Hankesuunnittelussa on varattu hankkeen muille kuluille (hankesuunnitteluja valvonta, lisä- ja muutostyöt sekä seurakunnan omat hankinnat yhteensä 473.423 €.
Investointihankkeen toteuma 26.4.2021 on 3.313.777,93. Rakennusurakka on toteutunut
suunnitelman mukaisesti.
Tilaajan kustannuksia (kiinteät/irto kalusteet, AV-hankinnat, muu varustus) ei vielä kustannusarvion laadintavaiheessa tiedetty. Kustannusarviossa tilaajan kustannuksiksi oli arvioitu
173.000 €.
Urakan loppuvaiheessa seurakunnan hankintojen kustannukset ovat täsmentyneet
(322.271,41€) ja hankkeen kokonaiskustannukset tulevat ylittämään kirkkovaltuuston
myöntämän määrärahan 72.856,68 eurolla. (liite 61B)
Asikkalan seurakuntakoti
2003737
Kustannusarvio
investoinnin toteuma yhteensä 26.4.2021
Tulevat kustannukset
Investoinnin päivitetty kustannusarvio
lisämääräraha

3 500 000,00 €
3 313 777,93 €
259 078,75 €
3 572 856,68 €
72 856,68 €

Investointilaskelman erittely liitteenä (liite 61B).
Talouspäällikkö esittää: Kirkkoneuvosto kirjaa talousarvioon 2021 seurakuntakodin investointihankkeelle (2003737) lisämäärärahan 72.856,68 €.
Esitetään lisätalousarvio edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Esityksen mukaan.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
Lapsivaikutuksen arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 3§): Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin
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62 §
ASIKKALAN SEURAKUNNAN LÄHETYSAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2021
Valmistelija kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi / 044 7766 201
Kirkkojärjestyksen mukaan ”seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka
tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä”.
(KJ 4. luku § 4). Yleisen käytännön mukaan kukin seurakunta varaa talousarviossa varoja
lähetystyön tukemiseen. Tämän lisäksi jumalanpalvelusten yhteydessä kerätään vuoden
aikana useita kolehteja lähetysjärjestöjen työn tukemiseksi. Vuodelle 2021 hyväksytyssä
talousarviossa Asikkalan seurakunta on varannut lähetystyön tukemiseen 22.000 euron
määrärahan.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä on viime vuosina käyty huomattavaa keskustelua lähetystyön merkityksestä kirkon työssä. Piispainkokous kiinnitti vuonna 2018 julkaistussa raportissaan huomiota siihen, että seurakuntien missiologinen osaaminen on heikentynyt ja että lähetystyön merkitys seurakunnassa uhkaa hämärtyä. Kristillinen kirkko on
kuitenkin olemuksellisesti missionaarinen, Jumalan tähän maailmaan lähettämä ja velvollinen viemään evankeliumia kaikille kansoille. Piispainkokous rohkaisi seurakuntia tukemaan
seurakuntien missionaarisen tehtävän kirkastamista.
Asikkalan seurakunta on tukenut pitkään Suomen Lähetysseuran Nepalissa tekemää työtä.
Seurakunnan pitkäaikaiset nimikkolähetit Elina ja Juha Lind ovat päättäneet viimeisen työkautensa Nepalissa ja palanneet Suomeen vuonna 2020. Seurakunnalle tarjoutuu täten
luonnollinen mahdollisuus arvioida seurakunnan lähetystyön tilannetta ja pohtia lähetystyön kehittämistä seurakunnassa. Tarvittaessa nimikkolähettisopimus voidaan päättää ja
vaihtaa toiseen nimikkolähettisopimukseen.
Kirkkoherra on keskustellut lähetystyön työalasta vastaavien Anja Sarajan ja Jaana Huumon
kanssa. Heidän mukaansa suuri osa seurakunnan lähetyspiirien tukijoukoista on jo melko
ikääntyneitä seurakuntalaisia. Seurakunnalla on tarve saada mukaan lähetystyön tukijoihin
lisää vapaaehtoisia erityisesti nuorempien seurakuntalaisten joukosta. Lähetystyön tilanne
puoltaa sitä, että seurakunta käyttää tässä harkintaa ja pohtii lähetystyön tilannetta laajemmassa kontekstissa. Tämä pohdinta asettuu samaan aikaan seurakunnassa käynnistyneen
strategiatyöskentelyn kannalta hedelmälliseen tilanteeseen.
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Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle, että se jakaa lähetyskannatukseen varatut määrärahat seuraavasti:
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ
Immanuel-kirkon työn tukemiseksi, Israel

6.000 €

SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS (SEKL)
Juha Saari

6.000 €

SUOMEN LÄHETYSSEURA (SLS)
Elina ja Juha Lind
keskeytetään toistaiseksi ja päätetään myöhemmin syksyllä

6000

SUOMEN PIPLIASEURA
Raamatunkäännöstyö

2.000 €

MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT RY, SANSA
Toivoa Naisille-työ (entinen Hanna-työ)

2.000 €

yhteensä

16.000 €

Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetysavustusten jakamisen eo. esityksen mukaan.

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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63 §
TALOUSARVIOAVUSTUSTEN JAKAMINEN 2021
valmistelijat kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi, 044 7766 201 ja talouspäällikkö Pinja Halme, pinja.halme@evl.fi, 044 7766 202.
Talousarvioon 2021 on varattu avustukset seurakunnan läheisessä työyhteydessä toimiville
tahoille, joita ovat Asikkalan Kirkkomusiikkiyhdistys ry ja partiolippukunta Aurinkovuoren
Vartijat ry.
Kirkon ulkomaanapu, KUA, on kansainvälistä diakoniaa, jonka tarkoituksena on saada aikaan myönteistä muutosta tukemalla ihmisiä haurailla ja katastrofiherkillä alueilla, lähinnä
Afrikassa ja Aasiassa.
Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan myös ystävyysseurakuntatoiminnan kautta. Ystävyysseurakuntana on virolainen Tuhalan seurakunta.
Kirkkoherra esittää, että maksetaan talousarvioavustukset seuraavasti:
-

Asikkalan kirkkomusiikkiyhdistys ry
Tuhalan seurakunta
Kirkon ulkomaanapu TA avustus
Aurinkovuoren Vartijat ry

5.500 € (tili 489000)
3.000 € (tili 480500)
1.700 € (tili 480500)
650 € (tili 489000)

yhteensä:

10.850€

Muutettu päätösesitys:
Saara Riihilahti esitti, että talousarvioavustukset maksettaisiin seuraavasti:
-

Tuhalan seurakunta 3000e,
Kirkon ua 1.700e
Aurinkovuoren vartijat 650€

Kirkkomusiikkiyhdistyksen avustukseen palataan myöhemmin yhdistyksen tilinpäätöksen
valmistuttua. Saara Riihilahden esitystä kannatettiin.
Kirkkoneuvoston päätös: muutetun päätösesityksen 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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64 §
MUUT ASIAT
-

Koronarajoitukset vaikuttavat todennäköisesti seurakuntakodin avajaisiin 23.5.2021.
Tilaisuutta valmistellaan suunnitelman mukaan alueelliset koronarajoitukset huomioon
ottaen. Avajaisiin suunniteltava toimiva striimausjärjestelmä.

-

Keskusteltiin valtuuston kokouksen (18.5.2021) paikasta ja kokoontumisjärjestelyistä

-

Keskusteltiin Asikkalan hautausmaan puiden kuntokartoituksesta. Kuntotutkimus tehdään yhteistyössä HAMK:n kanssa. Alustava katselmus tehdään toukokuussa.

-

Keskusteltiin hautojen reunakivien myymisestä ja hyödyntämisestä seurakuntakodin
piharakentamisessa.

-

keittiön poistoilman lämmöntalteenottoputki seurakuntakodin katolla.
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65 §
ILMOITUSASIAT
Kirkkoherran päätökset:
Talouspäällikön päätökset:
- 02/2021 hankinta
- 03/2021 hankinta
- 04/2021 hankinta
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
•
•
•

15/2021Kesätyösetelit
14/2021 Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset seurakunnan ja
seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin
14/2021 liite Säännösmallit
Talouspäällikkö esittää: Merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin tiedoksi.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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66 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja päätti kokouksen klo 18.35
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