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109 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Auranen piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen avatuksi.

110 §
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 20.11.2020.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

111 §
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 Juliaana Kellokoskki ja Leila Lahti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Leila
Lahti ja Kimmo Niskala.
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112 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: §:n 122 Muut asiat kohdalla käsitellään
Vuokrasopimus Juhani Rajala, loput §§:t siirtyvät numerolla eteenpäin
(Muut asiat § 123 jne).

113 §
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:
- ei uusia muistioita
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, ettei uusia toimintaryhmien muistioita
ollut.
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114 §
KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-HUHTIKUULLE 2021
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää
vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2). Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Suunnitelman
tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä
tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia
toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia
seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten
on olemassa kirkollisvero.
Liite 36: Tammi-huhtikuun 2021 kirkkokolehdit.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kolehtisuunnitelman tammi-huhtikuulle
2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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115 §
NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN PERUSTAMINEN
Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Päätöksen voimaantulo sidottiin uuden
kirkkolain voimaantuloon. Koska kirkkolakiuudistus on vielä kesken, ei
kirkkojärjestyksen pykälä toistaiseksi ole seurakuntia velvoittava. Kirkkolakiuudistuksen keskeneräisyys sinällään ei muuta tehtyä päätöstä eli sen
mukaan voi seurakunnissa jo aloittaa Nuorten vaikuttajaryhmien toiminnan.
Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea
olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.
Kirkkojärjestyksen luku 10 § 4
”Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten
arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.
Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle
29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.”
Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan
päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.
Nuorten vaikuttajaryhmien toiminta liittyy oleellisesti lapsivaikutusten arviointiin. Tästä kertoo myös se, että nuorten vaikuttajaryhmät on liitetty
voimassa olevan LAVA-pykälän jatkoksi, osaksi tätä samaa pykälää. Nuorten vaikuttajaryhmät tarjoavat oivallisen mahdollisuuden LAVAn toteut___________________________________________________________________
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tamiseen ja nuorten äänen kuulemiseen kaikessa seurakunnan päätöksenteossa.
LAVA on siis erityinen työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa arvioidaan lapsen edun näkökulmasta. Lapsella tarkoitetaan kaikkia
alle 18-vuotiaita.
Nuorten vaikuttajaryhmille on kirkkojärjestyksessä määritelty kaksi tehtävää:
Hallinnollinen tehtävä
”vaikuttajaryhmien tehtävänä on…osallistua seurakunnan toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen”
Päättäjien on otettava nuorten mielipide huomioon päätöksentekoa valmisteltaessa. Nuoria on kuultava riittävän ajoissa, ennen kuin päätösesityksiä muotoillaan. Aloitteet ja kannanotot päätöksenteossa käsiteltävistä
asioista voivat syntyä myös nuorilta itseltään eli vaikuttajaryhmä voi tehdä aloitteita esille nostettaviksi asioiksi. Jotta tieto kulkee puolin ja toisin,
on vaikuttajaryhmien ja hallinnon välille luotava selkeä ja tiivis yhteydenpito.
LAVAan liittyen seurakuntiin on valittu lapsiasiahenkilöitä turvaamaan
lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä. Nuorten vaikuttajaryhmä luo lapsiasiahenkilölle yhden kiinteän kuulemisryhmän näissä asioissa.
Toiminnallinen tehtävä
Monissa seurakunnissa on jo olemassa olevia nuorten toimintaryhmiä,
joissa toteutuu nuorisotyön osalta mahdollisuus osallistua toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen. Tältä osin on luontevaa, että toiminta jatkuu. Samalla on huomattava, että kirkkojärjestys ei rajoita nuorten mahdollisuutta osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vain nuorisotyön työalaan, vaan vaikuttajaryhmien toiminnallinen tehtävä koskee
koko seurakuntaa. Kun keskustellaan jumalanpalveluksen toteutumisesta,
seurakunnan musiikkitapahtumista tai vaikkapa leirikeskuksen käytöstä,
on nuorilla mahdollisuus olla mukana toiminnan valmistelussa ja toteutuksessa oman kiinnostuksensa ja jaksamisensa mukaan.
Nuorten vaikuttajaryhmä voi ottaa kantaa ja osallistua esimerkiksi seuraavien asioiden valmisteluun ja toteutukseen:
• toimintasuunnitelman tekeminen
• talousarvion laatiminen
• työntekijöiden rekrytointi
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virkojen ja työsuhteiden perustaminen tai lakkauttaminen
tapahtumien ja leirien järjestäminen
seurakunnan tilojen käyttö tai myynti
välinehankinnat esimerkiksi musiikkityöhön
vuositapahtuman valmistelu ja toteutus
yhteydet partiotoimintaan
lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen yksittäisestä päätöksestä

Lisäksi nuoret voivat edustaa seurakuntaansa kirkollisissa, yhteiskunnallisissa ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa.
Kun vaikuttajaryhmää lähdetään perustamaan seurakuntaan, on valmistelu hyvä tehdä yhdessä nuorten kanssa. Näin saadaan alusta asti nuorten
ajatukset mukaan ja suunnitelmista tulee heille toimivia. Mukana valmisteluissa on toki hyvä olla myös ainakin seurakunnan kirkkoherra, kasvatuksen työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja lapsiasiahenkilö.
Yhdessä on hyvä keskustella muun muassa seuraavista asioista:
• ryhmän koko ja toimintakausi, ryhmän mahdollinen täydentäminen
kauden aikana
• ryhmän valinta ja valinnan avoimuus
• kokoontumistiheys, kokousten avoimuus
• tarvittavat resurssit: talous, työntekijätuki, mitä muuta tarvitaan?
• yhteydenpitoväylä hallinnon ja ryhmän välillä
Näiden keskustelujen perusteella voidaan tehdä vaikuttajaryhmälle lyhyt
toimintaohje, joka voidaan tarvittaessa hyväksyä samalla kun ryhmä neuvostossa tai valtuustossa asetetaan. Toimintaohjeen kannattaa olla riittävän avoin ja väljä, jotta ryhmää voi esimerkiksi jäsenen paikkakunnalta
muuton yhteydessä täydentää helposti, tai muutoin päivittää ohjetta tarpeen mukaan.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. käy lähetekeskustelun nuorten vaikuttajaryhmän perustamisesta ja
toimivallasta sekä edustuksesta Alajärven seurakunnan kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa sekä
2. antaa varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaryhmän valmisteltavaksi
ryhmän perustamisen.
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Kirkkoneuvosto
1. kävi keskustelua nuorten vaikuttajaryhmän perustamisesta ja toimivallasta sekä edustuksesta Alajärven seurakunnan kirkkoneuvostossa
ja -valtuustossa sekä
2. antoi varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaryhmän valmisteltavaksi
ryhmän perustamisen.
Lisäksi todettiin, että sopiva ryhmän koko voisi olla 3 – 6 henkilöä. Johtoryhmä lähtee yhdessä ryhmän kanssa toimimaan. Johtoryhmä myös esittää kutsun ryhmälle kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouksiin tarkoituksenmukaisuuden pohjalta.
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116 §
SUORITUSLISÄN JAKAMINEN
Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota
maksetaan työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisän
maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja. Suorituslisän
maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen ja sitä maksetaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat.
Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän (Kneuv 19.11.2020 §
105) ja kenelle se maksetaan. Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 %:a yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön
peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisä ei ole pysyvä palkanosa.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat käyneet arviointikeskustelut työntekijöiden kanssa loka-marraskuun aikana. Syksyllä 2018 vahvistetun paikallisen suorituslisäjärjestelmän mukaan suorituslisä maksetaan niille työntekijöille, joiden työsuoritus ylittää odotusten mukaisen hyvän suoritustason joko molempien tai vaan toisen kriteerin osalta. Alajärven seurakunnan arviointikriteerit: työssä suoriutuminen (painotus 60 %) sekä yhteistyökyky (40 %).
Esitys, khra ja tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. suorituslisä maksetaan kaikille työntekijöille liitteen 37 suuruisena (liite ei julkinen, jaetaan kokouksessa),
2. suorituslisää maksetaan 1.1.2021 – 31.12.2021 sekä
3. kausityöntekijöille mahdollisesti maksettava suorituslisä maksetaan
samalla periaatteella.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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117 §
HENKILÖSTÖKOULUTUS 2021
Kirkon henkilöstökoulutus on väline, jolla seurakunta tai kokonaiskirkko
hankkii uutta osaamista työntekijöilleen tai vahvistaa heillä jo olevaa
osaamista. Tavoitteena on pitää yllä ja parantaa työntekijöiden ammatillisia valmiuksia toimia työssään ja työyhteisössään.
Koulutustarpeita arvioidaan työntekijöiden virka- tai työtehtäviä ja seurakunnan toimintaa ohjaavia strategisia tavoitteita vasten sekä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös kokonaiskirkon koulutukselliset
tarpeet.
Henkilöstökoulutuksella pyritään hankkimaan osaamista, jota seurakunta
tarvitsee kyetäkseen vastaamaan entistä paremmin haasteisiin tai seurakunnan lähivuosien painopisteisiin. Seurakunta voi koulutuksen avulla
täydentää ja vahvistaa henkilöstönsä osaamista heidän perustehtävissään.
Henkilöstökoulutuksen kehittämisessä on määritelty henkilöstökoulutuksen sisällölliset tavoitteet. Ne koskevat sekä yksittäistä työntekijää että
koko työyhteisöä. Tavoitealueita on neljä: 1) Kirkollinen spiritualiteetti
tarkoittaa mm. sitä, että koulutuksella pyritään kirkastamaan kirkon omaa
olemusta ja perustehtävää sekä vahvistamaan kirkon työntekijän halua sitoutua sen toteuttamiseen; 2) Ammatillinen osaaminen ja identiteetti korostavat ammattitaidon kehittymisen ja vahvistamisen näkökulmaa sekä
myös ammatillisen identiteetin kasvua; 3) Kirkon organisaatiokulttuuri ja
henkilöstön yhteistyötaidot painottavat kirkon rakenteiden ja toimintatapojen tuntemista, tavoitteellista suunnittelua sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, joiden tulisi vaikuttaa sekä työyhteisön sisällä että suhteessa seurakuntalaisiin; 4) Muuttuva yhteiskunta nostaa esille jatkuvan muutoksen
näkökulman. Kirkon työntekijän tulisi kyetä toimimaan yhä monikulttuurisemmissa yhteisöissä sekä muuttuvissa toimintaympäristössä. Tämä tarkoittaa mm. taitoa ymmärtää yhteiskunnallisia muutoksia, taitoa toimia
yhteistyössä eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa ja kykyä soveltaa kirkon sanomaa erilaisissa tilanteissa.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman vuodelle 2021.
Koulutussuunnitelma liite 38.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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118 §
ROVASTIKUNTAJAON JA -NIMEN UUDISTUS
Kirkkolain 3 luvun 1 §:n mukaan Hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin.
Rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli. Lapuan hiippakunnan toimialueen rajat muuttuivat 1.1.2020. Muutoksessa hiippakuntaan siirtyivät
Jämsän, Hankasalmen, Konneveden ja Joutsan seurakunnat. Edellä mainitut seurakunnat sijoitettiin Jyväskylän rovastikuntaan, joka kasvoi täten
12 seurakunnan kokoiseksi. Samalla Parkanon rovastikunta lakkasi käytännössä olemasta sen seurakuntien siirtyessä toisiin hiippakuntiin.

Lapuan hiippakunnassa on tällä hetkellä 44 seurakuntaa kuudessa rovastikunnassa: Etelä-Pohjanmaan rovastikunta, Järvi-Pohjanmaan rovastikunta, Kauhajoen rovastikunta, Isokyrön rovastikunta, Jyväskylän rovastikunta ja Pohjoisen Keski-Suomen rovastikunta. Nykyinen rovastikuntajako on
epätasapainoinen. On tarkoituksenmukaista tarkastella rovastikuntien
määrää ja seurakuntien jakautumista näiden välillä. Tuomiokapitulin esityksenä on muuttaa nykyistä Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan (Pietarsaa___________________________________________________________________
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ri, Evijärvi, Lappajärvi, Kauhava, Vimpeli, Alajärvi, Soini ja Ähtäri, 8 seurakuntaa) alueellista rakennetta:
Alavus, Kuortane, Ähtäri, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli,
Alajärvi ja Soini, 10 seurakuntaa.
Tuomiokapitulin pyytää seurakuntien kirkkoneuvostoilta lausuntoa rovastikuntajaosta ja rovastikuntien nimestä.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. antaa lausuntonsa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille rovastikuntajaosta: Alavus, Kuortane, Ähtäri, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi ja Soini sekä
2. tekee esityksen rovastikunnan nimestä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille.
Päätös:

Kirkkoneuvosto
1. totesi, että tuomiokapitulin esittämä rovastikuntajako muodostaa
maantieteellisesti ja toimintakultuuriltaan yhtenevän ja toimivan konaisuuden,
2. totesi, että nimi automaattisesti tuomiorovastikunta, koska Lapuan
tuomiokirkkoseurakunta mukana.
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119 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2021 - 2023
Seurakuntien talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista
koskevat säännökset on koottu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen lukuihin 15.
Niissä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden
suunnittelusta.
Seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma on hyväksyttävä viimeistään talousarviovuotta edeltävän vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussunnitelman
ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelma ei ole sitova toisen ja
kolmannen vuoden osalta. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioehdotus vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023 on laadittu eri työalojen ja toimintaryhmien esitysten
pohjalta kirkkoneuvoston antaman ohjeistuksen mukaisesti 0 %:n kasvulla.
Henkilöstö- ja kiinteistökulut on arvioitu taloustoimistossa. Lisäksi on huomioitu Kirkkohallituksen ohjeet.
Kirkollisverojen perusteena on kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti, joka on Alajärven seurakunnassa 1,75 %. Vuoden 2021 kirkollisverojen laskennan apuna on käytetty Kirkkohallituksen Sakastissa julkaisemaa
laskentataulukkoa sekä Kirkkohallitukselta saatua kirkollisveroennustetta.
Kirkkohallituksen ohjeistuksessa ennustetaan, että kirkollisveron määrä kasvaisi koko kirkossa keskimäärin 1,7 prosenttia kokonaistalouden kasvun myötä.
Kirkollisverojen määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä. Ennusteen
mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi.
Alajärven seurakunnan kirkkoonkuuluvuusaste oli 2019 85,4 %.
Tällä hetkellä Alajärven seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat n. 2,1 prosenttia enemmän viime vuoden lokakuun lopun tilanteeseen verrattuna. Uuden verontilituslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuk___________________________________________________________________
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sia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa ja summat on vähennetty seurakunnalle tulevasta tilityksestä. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen
nähden hyvällä tasolla ansiotason kasvu palkankorotusten seurauksena. Verojen tilitysjärjestelmässä seurakuntien suhteellinen osuus on myös hieman
kasvanut valtion verotulojen pienentyessä. Lokakuun alusta verotilitysten jako-osuuksia korjattiin hieman seurakuntien eduksi loppuvuodeksi.
Yhteisövero poistui vuoden 2016 alusta, tilalle tuli valtionrahoitus. Valtionrahoitus maksetaan kunnan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa (31.12.2019 tilanteen mukaan vuonna 2021). Näiden pohjalta verotulokertymäksi vuodelle
2021 on saatu 1 920 000 euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on 1 730 000
euroa ja valtionrahoituksen 190 000 euroa.
Toimintatuottojen arvioidaan pysyvän vuonna 2021 vuoden 2020 talousarvion tasolla. Vuonna 2020 koronaviruspandemian vuoksi jäädään budjetoidusta etenkin myyntituottojen osalta, sillä tilaisuuksia on jouduttu rajoittamaan.
Toimintakulujen on arvioitu laskevan vuonna 2021 noin 1,8 %:a vuoden
2020 talousarviosta. Käyttötalousosassa suurimman menoerän aiheuttavat
henkilöstökulut, joiden osuus toimintamenoista on noin 62,1 % (vuonna
2020 61,6 %).Tämän hetkinen virka- ja työehtosopimus on voimassa
28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1.9 %. Vuoden 2021
palkkakustannukset ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisesti. Palkkojen henkilösivukulut lasketaan olevan yhteensä noin 24,5 %.
Talousarvion mukainen vuoden 2021 toimintakate on – 1 613 025 euroa.
Verotulojen ja -kulujen, kirkon rahastomaksujen sekä rahoitustuottojen ja –
kulujen jälkeen vuosikate jää plussalle 174 475 euroa. Poistojen arvioidaan
vuonna 2021 olevan yhteensä 160 053 euroa, poistoeron vähennys 11 695
euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos näyttää ylijäämää 26 117 euroa.
Investointi osaan on kirjattu Alajärven kirkon ja tapulin ulkomaalaus (200 000
euroa) sekä kirkon sähkölämmitysjärjestelmän peruskorjaus (60 000 euroa).
Lisäksi mm vuosikorjauksiin on varattu määrärahoja.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien
2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvio liite 39.
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Päätös, kneuv:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Lisäksi käytiin keskustelua kirkon nettiyhteydestä sekä yleensä striimauksesta, joka tullut jäädäkseen. Päätettiin, että johtoryhmä ottaa tehtäväkseen selvittää mm tarvittavan IT-kaluston hankinnan kustannukset sekä
tarvittavat resurssit.

120 §
METSÄTALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2029
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996)
tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattituntemusta edustavan yhteisön tai
henkilön laatima.” (Kirkkojärjestys 15 luku 10 §).
Alajärven seurakunnan Alajärven puolella sijaitsevien metsien uuden 10vuotiskauden metsäsuunnitelman on laatinut Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä / Heikki Kilpeläinen. Suunnitelman mukaan seurakunnan metsien kokonaispinta-ala (ei sisällä Lehtimäen puolella olevia metsiä) on
511,6 ha neljällä eri tilalla. Siitä metsämaata on 497,3 ha, 8 ha kitumaata
ja 6,3 ha joutomaata.
Kehitysluokittain metsät jakautuvat seuraavasti tällä hetkellä (2020) sekä
suunnittelujakson lopussa (2029), jos kaikki suunnittelukaudelle ehdotetut
hakkuut toteutetaan:
2020
2029
Tav.jak.,ha %
Uudistusala ja taimikko
65,0 ha
95,6 ha
124,3
25
Nuori kasvatusmetsä
151,6 ha
99,8 ha
149,2
30
Varttunut kasvatusmetsä
173,3 ha
193,5 ha
149,2
30
Uudistuskypsä metsä
107,5 ha
108,4 ha
74,6
15
Tavoitejakauma perustuu tasaiseen vuosittaiseen metsien hyödyntämiseen ja hoitoon suuralueella ja toisaalta keskimääräisiin maapohjiin. Mikäli maat ovat poikkeuksellisen karuja tavoitejakauman taimikon ja nuoren
kasvatusmetsän osuuksien tulisi olla korkeampia ja varttuneen metsän
osuus matalampi.
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Seuraavan 10-vuotiskauden kestävä hakkuumääräarvio on noin 21 057
m³, keskimäärin 79 m3 / ha 267,2 hehtaarilla. Tästä on tukkipuun osuus
n. 7025 m3 (mäntyä 6397 m3 ja kuusta 576 m3). Arvioitu metsätalouden
nettotulos 10-vuotiskaudelle on noin 578 823 euroa. Hakkuista aiheutuvien hoitotöiden kustannukseton arvioitu olevan 111 418 euroa.
Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen
arvonmääritykseen. Suunnitelma on laadittu 10 vuoden ajanjaksolle. Metsäsuunnitelma sisältää metsälön yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja metsäkartat. Metsäsuunnitelmassa on kuvattu millaiset ovat metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Ehdotukset eivät
ole sitovia ja esimerkiksi puumarkkinatilanteen mukaan voidaan harkita
muitakin vaihtoehtoja. Metsäsuunnitelman sisältämä tieto on kerätty
maastotöinä.
Lehtimäen kappeliseurakunnan puolella olevien metsien metsätaloussuunnitelma on vahvistettu valtuustossa joulukuulla 2017. Suunnitelma
päivitetään tämän jälkeen tehtyjen hakkuiden ym osalta ja suunnitelmat
yhdistetään sen jälkeen, kun Alajärven osalta metsataloussuunnitelma hyväksytty.
Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä ry:n toiminnanjohtaja Arto Alanen
tulee kirkkovaltuuston kokoukseen esittelemään tarkemmin uutta suunnitelmaa vuosille 2020 – 2029.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
hyväksyä metsäsuunnitelman koskien Alajärven puolella olevia metsiä
vuosille 2020 – 2029.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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121 §
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.10.2020
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu tuloslaskelmaosan toteutumavertailu
tiliryhmätasolla 31.10.2020 saakka, liite 40.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 80,5 % (toimintatuotot 37,4 %,
toimintakulut 73,2 %). Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan
olisi kymmenen kuukauden aikana 83,3 %. Toimintatuotoissa ei ole metsänmyyntituloja, joita on budjetoitu vuodelle 2020 130 000 euroa. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 78,3 %. Vuosikatteen toteutuma on
119,3 %. Kirkollisveroja on kertynyt 2,1 % enemmän kuin vuonna 2019. Tilikauden tulos näyttää lokakuun lopussa ylijäämää 46 193 euroa (vuonna
2019 ylijäämä 167 717 euroa ko ajankohtana).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailut ajalta 1.1. 31.10.2020. Vertailut saatetaan edelleen myös kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös, kneuv:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

122 §
VUOKRASOPIMUS JUHANI RAJALA
Juhani Rajala on vuokrannut seurakunnalta n. 20 aarin suuruisen maaalueen juurikasvivarastoa varten. Nykyinen vuokrasopimus päättyy
31.12.2020. Juhani Rajala on suullisesti ilmoittanut haluavansa jatkaa
vuokrasopimusta vuosiksi 2021 – 2025. Nykyinen vuokra on 20 € / vuosi.
Esitys, tal.päällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Juhani Rajalalle n. 20 aarin suuruisen
maa-alueen Fagerkulla-nimisestä tilasta Rn:o 20:32. Vuokra 20 € / vuosi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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123
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja jakoi 2.12.2020 voimaan tulleen koronatiedotteen koskien Alajärven seurakunnan toimintaa.

124 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.

Kirkkoherran päätösluettelot 16 / 2020 – 18 / 2020
Kirkkohallituksen yleiskirje 27 / 2020
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 12 / 2020
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli / rovastikuntajako

Kirkkoneuvosto merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.

125 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia toivottaen siunattua joulunaikaa, antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan sekä päätti kokouksen klo 20.20.
Kokouksen lopuksi puheenjohtaja luki loppurukouksen sekä luettiin yhteen ääneen Isä Meidän rukous.
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