SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteinen kirkkoneuvosto
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Poissa:

PÖYTÄKIRJA VII / 2020

torstai 1.10.2020 klo 18.00 – 19.19
Kirkonkylän seurakuntatalo, Uusi sali
Juha Ilonen
puh.joht.
Tuomas Alaterä
vara puh.joht.
Kaarlo Kuntsi
jäsen
Hans Lampenius
jäsen
Ingela Lindholm
jäsen
Camilla Ekholm
Jenna Rask-Backman
Timo Yrjönen

kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri
kiinteistöpäällikkö

Anders Backström
Sirpa Pöllönen
Magnus Engblom
Marketta Mattila

jäsen
jäsen
ykv:n puh.joht.
ykv:n varapuh.joht.

72
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Juha Ilonen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
73
JÄRJESTÄYTYMINEN
Laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajat, kokouksen työjärjestys
Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaarlo Kuntsi ja Ingela Lindholm.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarlo Kuntsi ja Ingela Lindholm.
74
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLO
Puheenjohtajan esitys: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä
8.10.2020 – 22.10.2020 välisenä aikana seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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75
TIEDOKSIANTOASIAT
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö
1. Hallinto-osaston viranhaltijapäätökset
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 4.9.2020 – 1.10.2020 (liite 1 /75 §) ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset 4.9.2020 – 1.10.2020 (liite 2 /75 §).
2. Verotulokertymä (liite 3 /75 §)
3. Sipoon kirkon ikkunoiden ja ovien peruskunnostus sekä Pappilan julkisivujen maalauskunnostus. Suunnittelutarjous Frontago Oyltä liitteessä 4 /75 §. Tarkoitus on priorisoida nämä hankkeet etusijalle ja tuoda esitys vuoden 2021 investointibudjettiin.
4. Täydennetty kiinteistöjen kunnossapitotarveselvitys vuosille 2020-2030,
liite 5 /75 §.
5. Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2020 – uudet seurakuntien ja seurakuntayhtymien
taloushallinnon ohjeet, liite 6 /75 §
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.
76
LISÄTALOUSARVIO
Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö
Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on varattu 8.000 euroa Sipoon kirkon ulkovalonheittimien uusimiseen. Nyt kuitenkin hinnaksi muodostuu 9.300 euroa.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käyttää 2000 euroa vuoden 2020 talousarvion investointiosassa olevasta määrittelemättömästä osuudesta Sipoon kirkon ulkovalonheittimien uusimiseen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.
77
SÖDERKULLAN VANHAN SEURAKUNTATILAN ALTTARITAIDETEOKSEN MYYNTI
Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö
Taideteoksen on tehnyt taiteilija Kaija Snellman-Wasenius. Teos on ollut sisäilmaongelmien vaivaamassa tilassa ja vaatisi oikeanlaisen puhdistuksen, jotta se voitaisiin
laittaa esille. Teos on kipsiä ja painaa arviolta noin 70-80 kiloa. Söderkullan kirkon
yläkerran kipsilevyseinät eivät välttämättä kestä tuollaista painoa eikä rakennuksesta
löydy muutenkaan sopivaa sijoituspaikkaa.
Taiteilijan poika on kiinnostunut ostamaan teoksen 200 eurolla. Ajatuksena hänellä on,
että teos puhdistettaisiin, tehtäisiin otsonointikäsittely ja kapseloitaisiin tarkoitukseen
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sopivalla lakalla. Teos toimitettaisiin sijoitettavaksi taiteilijan 80-vuotissyntymäpäivälahjaksi palvelutaloon, jossa taiteilija asuu.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myydä Söderkullan vanhan seurakuntatilan
alttaritaideteoksen 200 eurolla Kaija Snellman-Waseniuksen pojalle.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto
päätti, että taideteos kuvataan arkistointia varten ennen myyntiä.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.
78
KAPPELINTIE 60 KIINTEISTÖ ÖSTERSUNDOMISSA
Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö
Yhteiselle kirkkoneuvostolle on aiemmin ilmoitettu, että osakuntaliitoksen yhteydessä
Sipoon ja Helsingin seurakuntayhtymät olivat sopineet, että Helsingin seurakuntayhtymällä on etuosto-oikeus kiinteistöön. Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen, että
teetetään arviokirja kiinteistöstä, arviokirja liitteenä 1 /78 §.
Nyt Helsingin seurakuntayhtymä ilmoittaa sähköpostilla johdon sihteerin välittämänä,
että Helsingin seurakuntayhtymä ei osta kiinteistöä. Kiinteistöllä sijaitseva huonokuntoinen rakennus on tyhjillään.
Yhteisen kirkkoneuvoston harkittavaksi jää miten kiinteistön kanssa toimitaan. Vaihtoehtoisia ehdotuksia ovat: 1) jäädä odottamaan alueen kaavoituksen valmistumista,
jolloin nähdään, mikä on lopullinen rakennusoikeus kiinteistön tontilla, 2) edelliseen
liittyen hakea kiinteistön asuinrakennukseen vuokralainen, 3) laittaa kiinteistö myyntiin ennen kaavoituksen valmistumista. Kiinteistöpäällikön näkemys on, että rakennuksen kunnostukseen ei kannata ryhtyä.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkotoimenpiteistä Kiinteistö Kappelintie 60
osalta.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Kappelintie 60 kiinteistöä ei myydä tässä
vaiheessa, vaan jäädään odottamaan alueen kaavoituksen valmistumista. Kiinteistön
asuinrakennus vuokrataan.
LAVA: Päätös vaikuttaa kaikkiin seurakuntalaisiin, myös lapsiin ja nuoriin.
79
MÄNNYN VALAISEMINEN SÖDERKULLAN KIRKON TONTILLA
Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan 3.9.2020 Söderkullan kirkolla olevan vanhan männyn valaisemisesta ja päätti lähettää asian valmisteltavaksi ja tuotavaksi seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.
Valaisutapoja on monenlaisia. Yksinkertaisimmillaan mänty voidaan valaista puun
alle laitettavilla valonheittimillä, jotka suunnataan männyn oksistoon. Toinen tapa on
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ripustaa puuhun ja sen oksistoon LED-valonauhoja tai LED-valoketjuja, joissa valonlähteitä (lamppuja) on joko 6 kpl metrin matkalla tai lamppu 50 cm:n välein. Toteutustapa ratkaisee hinnan. Liitteenä tarjousvertailu eri valaisutavoin tehtävällä ratkaisulla
(liite 1 /79 §). Lisäksi kokouksessa 3.9.2020 tuli esille vaihtoehto istutettavasta kuusesta. Noin 4 metrisen elävän kuusen hinta on suuruusluokkaa 500 euroa ja siihen normaalit joulukuusen valot muutama sata euroa. Istutustyö voitaisiin tehdä omin voimin.
Valaisusta aiheutuva sähkön kulutus LED-valoilla ei ole merkittävä kustannus eikä
sillä ole oleellista vaikutusta talouteen.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen männyn valaisemisesta tai valaisematta jättämisestä tai elävän kuusen istuttamisesta.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että mäntyä ei valaista. Lisäksi
päätettiin, että Söderkullan kirkon pihalle, kirkon ja kellotapulin väliselle nurmikolle,
istutetaan elävä kuusi. Seurakuntapuutarhuri arvioi milloin on oikea vuodenaika kuusen istutukselle.
LAVA: Päätös vaikuttaa kaikkiin seurakuntalaisiin, myös lapsiin ja nuoriin.
80
MUUT ASIAT
80.1 Suomalaisen seurakuntaneuvoston esitys
Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö
Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 12.9.2020 (6/2020 §
97) tehnyt esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kirkonkylän seurakuntatalolle
isoon ja uuteen saliin hankitaan kiinteä videotykki sekä äänentoisto, joka mahdollistaa
verkosta ladattavien tai muiden audiovisuaalisten julkaisujen esittämisen yleisölle.
Hankinnassa tulee huomioida erilaisten näköongelmaisten esteettömyys ja erityistarpeet.
Vuoden 2021 talousarviovalmisteluissa on jo otettu mukaan investointiosaan puheäänentoiston ja kiinteiden tykkien hankkiminen Kirkonkylän seurakuntatalon saleihin.
Kiinteistöpäällikkö on syyskuun alussa saanut tarjoukset näistä.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee suomalaisen seurakuntaneuvoston esityksen tiedokseen ja toteaa, että hankinta on mukana vuoden 2021 talousarvion investointiosassa. Hankinnan yhteydessä huomioidaan erilaisten näköongelmaisten esteettömyys ja erityistarpeet.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedokseen.
LAVA: Päätös vaikuttaa kaikkiin seurakuntalaisiin, myös lapsiin ja nuoriin.
81
VALITUSOSOITUS
Liite 1 /81 §.
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82
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.19.

Aika ja paikka kuten yllä
Juha Ilonen
puheenjohtaja

Jenna Rask-Backman
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:
Kaarlo Kuntsi

Ingela Lindholm

Täten todistan, että pöytäkirja on ollut nähtävillä 8.10.2020 – 22.10.2020.

Kristina Holm
toimistosihteeri
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