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Hirvelä Reijo
Joensuu Sanna
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MUUT SAAPUMoisio Tapio
kirkkovalt. puh.joht.
VILLA OLLEET
Levijoki Antti-Kalle
kirkkovalt. varapuh.joht.
Luoma Tuula
talouspäällikkö, sihteeri
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ASIAT
§§ 16 - 30
_______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS
Kimmo NIskala
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Tuula Luoma
pöytäkirjanpitäjä _____________

Alajärvellä, tammikuun 17. päivänä 2022

Reijo Hirvelä

Juliaana Kellokoski

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.2. – 4.3.2022 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi.
Todistaa viran puolesta _________________________________
Ilmoitustaulun hoitaja
Anne Hattula, toimistosihteeri

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
16.02.2022

Nro 02 / 2022
sivu 17

16 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala, joka toimi tämän kokoksen puheenjohtajana, piti alkuhartauden, toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen sekä totesi kokouksen avatuksi.

17 §
LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kahdeksan (8) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Kutsu kokoukseen esityslistoineen on lähetetty postitse 7.2.2022.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Kirkkoneuvoston ohjesäännön (9 §) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa
pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valitaan Reijo
Hirvelä ja Sanna Joensuu.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Reijo
Hirvelä ja Juliaana Kellokoski.
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19 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: §:n 29 kohdalla Kokouksen päätös sekä
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kohdalla käsitellään Ullan Anttilan
virkavapaa (§ lähtenyt sähköpostilla kaikille 8.2.2022). Kokouksen päätös
jne § 30.
Muissa asioissa Alajärven kaupungin lähettämä sähköposti ja tiedotusasioissa Tuomiokapitulin pöytäkirjan ote koskien seurakuntaliitoksia.

20 §
TOIMINTARYHMIEN MUISTIOT TIEDOKSI
Toimintaryhmässä oleva kirkkoneuvoston edustaja tuo tiedoksi pääpiirteittäin toimintaryhmän kokouksessa käsitellyt asiat, jotka merkitään tiedoksi.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat toimintaryhmien muistiot:
Päätös:

Kokouksessa tuotiin esille seuraavat toimintaryhmien muistiot:
- Lapsi- ja perhetyön toimintaryhmän muistio 1 / 2022 3.2.2022
- Lähetystyön toimintaryhmän muistio 1 / 2022 9.2.2022
- Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaryhmän muistio 1 / 2022
=> muistion osalta nousi esille isospalkkiot, joihin toivotaan korotusta
=> asiasta keskusteltiin myönteisessä hengessä
=> toimintaryhmältä tulee myöhemmin esitys korotuksesta

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
16.02.2022

Nro 02 / 2022
sivu 19

21 §
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan ”kirkkoneuvoston asiana on mm huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta”. Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan ”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää
päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa
asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.
Kirkkovaltuuston 15.12.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä se ollut yleisesti nähtävänä Alajärven kirkkoherranvirastossa ajalla 16.12.2021 – 15.01.2022
Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa.
Kirkkovaltuuston tekemät päätökset:
35 § Talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2022 – 2024
36 § Lausuntopyyntö / Kirkkohallitus koskien kirkon ilmalämpöpumppuja
Esitys, khra.: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessa 15.12.2021
tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan eivätkä ole kirkkolain ja kirkkojärjestyksen vastaisia sekä päättää panna täytäntöön nämä päätökset.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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22 §
TUULIVOIMAHANKE
Ilmatar selvittää tuulivoiman mahdollisuutta Alajärven itäpuolella, Lintuvuoren alueella, jossa myös seurakunta omistaa maata. Selvitysalue on
kooltaan n. 1700 hehtaaria (alustavasti voimaloille mahdollinen alue n.
800 ha). Alueelle voisi sijoittaa alustavan arvion mukaan noin yhdeksän
voimalaa. Alue on valittu Etelä-Pohjanmaan liiton tuulivoimaselvityksessä
jatkotarkasteluun.
Selvitykset ovat vielä hyvin alkuvaiheessa ja vielä ei tiedetä, onko alueella
mahdollisuutta toteuttaa tuulivoimahanketta. Ilmatar haluaa ensimmäisten asioiden joukossa keskustella maanomistajien kanssa. Ensimmäisen
tiedotustilaisuus maanomistajille järjestettiin teamsin kautta 16.12.2021.
Mahdollinen tuleva aluerajaus ja voimalamäärä tulee tarkentumaan selvitysten myötä.
Alustavan selvityksen mukaan kyseessä olisi teollisen luokan voimalaitoksesta, eli siirrettävä teho vaatii suurjännitejohdon ja vahvan verkkoliityntäpisteen. Tuulipuiston itäpuolella on kantaverkkoyhtiö Fingridin Alajärven sähköasema, jota ollaan uusimassa ja johon myös Ilmattaren Louhikankaan ja Möksyn hankkeet liitetään ilmajohdolla. Alustavasti myös Lintuvuorta varten tarvitaan noin 8 km:n pituinen suurjännitejohto. Ilmatar
tutkii myös mahdollisuutta toteuttaa sähkönsiirto maakaapelointina. Lisäksi suunnittelualueelle sijoitettaisiin oma sähköasema.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto käy alustavaa keskustelua Ilmattaren käynnistämästä tuulivoimahankkeesta.
Päätös:

Käytiin alustavaa keskustelua Ilmattaren käynnistämästä tuulivoimahankeesta ja todettiin, että asia tulee mahdollisesti jo seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa uudelleen esille. Jos alue vuokrataan Ilmattarelle,
vaatii se kirkkovaltuuston päätöksen sekä päätös on vielä alistettava Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi, koska vuokra-aika yli
10 vuotta.
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23 §
METSÄNHOITOTYÖT TILALLA KEISALA 19:18
Alajärven seurakunta sai Kyllikki Keisalalta testamentilla määräalan kiinteistöstä Keisala 19:18. Määräala on n. 21,2 ha, josta metsämaata 16,7 ha
ja kitumaata 4,5 ha. Metsämaasta kankaita on 11,3 ha ja suota 9,9 ha.
Määräalasta on tehty syksyllä 2020 metsäarvio perunkirjoitusta varten.
Arvion mukaan pinta-alasta on nuorta kasvatusmetsikköä 2,8 ha, varttunutta kasvatusmetsikköä 5,5 ha ja vajaatuottoista metsikköä 8,2 ha (puuston arvosta n. 51,9 %). Metsäarvion mukaan kohteen metsänhoidollinen
tila on keskimääräistä heikompi.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto pyytää Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä ry:tä tekemään
ehdotuksen sekä hinta-arvion tarvittavista metsänhoitotoimenpiteistä tilalla Keisala 19:18.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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24 §
SIJOITUS OMA SÄÄSTÖPANKKI
Kesällä 2021, kun seurakunta teki päätöksen sijoituksista, yksi sijoituskohde oli Oma Säästöpankissa oleva OmaTuottoTalletus. Uutta erää ei kuitenkaan ole laskettu liikkeelle ja edelliseen ei ehditty mukaan.
Oma Säästöpankista on esitetty, että varat voitaisiin sijoittaa SP-rahastoyhtiön Lyhytkorko rahastoon siksi aikaa kunnes OmaTuottoTalletus lasketaan jälleen liikkeelle. Se on korkorahasto, missä ei ole merkintä- eikä lunastuspalkkiota. Sen keskimääräinen vuosittainen tuotto on ollut kuuden
viime vuoden aikana 1,14 % eli parempi kuin rahojen ”makuuttaminen”
normaalilla tilillä.
Sijoitusrahasto sijoittaa varansa pääasiassa euromääräisiin pankkien ja
yritysten, Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin
ja takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin kuten yritysja kuntatodistuksiin, valtion velkasitoumuksiin sekä pankkien sijoitustodistuksiin.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkoneuvosto päättää sijoittaa OmaTuottoTalletukseen sijoitettavaksi
tarkoitetun 150 000 euroa Säästöpankki Lyhytkorko B -rahastoon siksi aikaa kunnes OmaTuottoTalletus lasketaan jälleen liikkeelle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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25 §
SIJOITUSKATSAUS 31.12.2021
Kirkkoneuvosto hyväksyi marraskuulla 2020 seurakunnan sijoitussuunnitelman. Kevään 2021 eri pankit kävivät esittelemässä omia sijoitusvaihtoehtojaan. Toukokuulla 2021 kirkkoneuvosto teki päätöksen varojen sijoittamisesta. Sijoitukset toteutuivat muuten, mutta Oma Säästöpankin
OmaTuottoTalletusta ei ole tehty.
Sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti ja siitä raportoidaan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
Liitteenä (liite 7) sijoitustilanne 31.12.2021.

Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi sijoituskatsauksen ja päättää viedä sen
myös kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös. kneuv.:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi sijoituskatsauksen sekä päätti viedä sen
myös kirkkovaltuustolle tiedoksi.
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26 §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.12.2O21
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu tuloslaskelmaosan toteutumavertailu
tiliryhmätasolla 31.12.2021 saakka, liite 8. Toteutumasta puuttuu vielä
joulukuun poistot.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 83 % (toimintatuotot 148,6 %,
toimintakulut 94,2 %). Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 93,4 %.
Vuosikatteen toteutuma on 263,9 %. Kirkollisveroja on kertynyt 2,1 %
enemmän kuin vuonna 2020. Vuosikate 448 511 euora (263,9 %). Tilikauden tulos näyttää ilman joulukuun poistoja ylijäämää 261 841,41 euroa
(vuonna 2020 lopullinen ylijäämä 70 777 euroa).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailun ajalta 1.1. 31.12.2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi tuloslaskelmaosan toteutumavertailun ajalta 1.1. – 31.12.2021. Todettiin, että vertailu lopullinen ja
sisältää myös joulukuun poistot.

27 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Alajärven Kaupungin kuntatekniikan päällikkö Juuso Pikkukangas on lähestynyt seurakuntaa sähköpostilla moottorirata asialla. Kaupunki olisi
halukas neuvottelemaan noin 50 ha alueen ostamisesta, tilusvaihdosta tai
vuokraamisesta Linnunpurolta tähän tarpeeseen. Keskusteltiin asiasta ja
todettiin, että ensin katsotaan miten Ilmattaren tuulivoimahanke etenee
ko alueella.
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Kirkkohallituksen yleiskirjeet 31 / 2021; 01 / 2022 – 04 / 2022
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 1 / 2022
Kirkkoherran päätösluettelot 1 / 2022 – 5 / 2022
Talouspäällikön päätösluettelot 1 / 2022
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.1. – 31.1.2022

Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi kirkkoherra Ari Auranen toi tiedoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjaotteen koskien seurakuntajaon muuttamista. Asian
tiimoilta pidetään iltaseminaari kirkkovaltuutetuille 24.2.; kirkkoneuvosto
käsittelee asiaa 30.3., jonka jälkeen se menee kirkkovaltuustolle.

29 §
HENKILÖSTÖASIAA

30 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen Lutherin iltarukoukseen klo 20.00.
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