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Niskala Kimmo
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Hirvelä Reijo
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MUUT SAAPUMoisio Tapio
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VILLA OLLEET
Levijoki Antti-Kalle
kirkkovalt. varapuh.joht.
Luoma Tuula
talouspäällikkö, sihteeri
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ASIAT
§§ 140 - 159
_______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS
Kimmo Niskala
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Tuula Luoma
pöytäkirjanpitäjä_______________

Alajärvellä, joulukuun 3. päivänä 2021
Juliaana Kellokoski

Leila Lahti

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.12.- 17.12.2021 välisen ajan.
Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi.
Todistaa viran puolesta _________________________________
Ilmoitustaulun hoitaja
Anne Hattula, toimistosihteeri
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140 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala, joka toimi tämän kokouksen puheenjohtajana, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen
sekä piti alkuhartauden, jonka aluksi veisattiin virsi 15. Kokous todettiin
avatuksi.

141 §
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 19.11.2021.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

142 §
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 Juliaana
Kellokoski ja Leila Lahti.
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143 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi
seuraavalla muutoksella: §:n 156 Muut mahdolliset asiat kohdalla käsitellään Perheasiain neuvottelukeskuksen maksuosuus, § 157 Sähkönmyyntitarjous, § 158 Muut mahdolliset asiat ja § 159 Kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

144 §
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:
1. Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön toimintaryhmä 7.10.2021
2. Aikuistyön toimintaryhmä 8.10.2021
3. Kirkon musiikki 13.10.2021
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em. toimintaryhmien muistiot tiedoksi. Lisäksi
tuotiin tiedoksi lähetystyön toimintaryhmän muistio 6.10.2021.
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145 §
DIAKONIAN TOIMINTARYHMÄN PUHEENJOHTAJAN VAIHDOS
Diakonian toimintaryhmän puheenjohtaja Karita Tupeli luopuu tehtävästään lokakuun aikana muuttuneen elämäntilanteen vuoksi. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2018 johtokuntien lakkauttamisen
sekä toimintaryhmien perustamisen. Tähän päätökseen yhdistyy myös
kirkkoneuvoston tehtävänä toimintaryhmien puheenjohtajien nimeämiset. Diakonian toimintaryhmä on alustavasti etsinyt puheenjohtajaehdokasta ja siten heidän esityksenään on kirkkoneuvostolle, että se
nimeäisi puheenjohtajakseen Tapio Moision.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä Tapio Moision diakonian toimintaryhmän
puheenjohtajaksi marraskuusta alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Tapio Moisio poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ajaksi.

146 §
SEURAKUNTARAKENNESELVITYKSEN 1. SEMINAARI
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin käynnistämän seurakuntarakenneselvityksen (Alajärven, Kauhavan, Lappajärven, Vimpelin ja Evijärven kirkkoneuvostojen) keskustelu- ja kuulemistilaisuus pidettiin maanantaina
1.11.2021 klo 18 Lappajärven kirkossa. Tuomiokapitulin nimeämä rakennemuutoksen selvitysmies Jukka Helin johti yhteistä keskustelua. Kokoukseen osallistui jokaisesta rakenneselvitykseen nimetystä seurakunnasta
kirkkoneuvoston jäseniä.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi Lappajärven kirkossa 1.11.2021
pidetyn seurakuntarakenneselvityksen keskustelu- ja kuulemistilaisuuden.
Päätös:

Kirkkoherra Ari Auranen kertoi 1.11.2021 Lappajärvellä pidetystä 1. seminaarista. Seuraava kokoontuminen 2.12.2021 Evijärven kirkossa.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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147 §
KOLEHTISUUNNITELMA TAMMIKUUSTA HUHTIKUUHUN 2022
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: Tammi-huhtikuun 2022 kirkkokolehdit (liite 49).
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kolehtisuunnitelman tammi-huhtikuulle
2022.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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148 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2022 - 2024
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 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 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 Alajärven seurakunnassa on 1,75 %. Kirkollisverojen määrään
vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisvero-prosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä. Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2020 vuoteen 2025 noin 6,5 %. Verotulojen arvioidaan laskevan noin 6 % vuoteen 2030 mennessä, kun samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan 10 %:a. Jäsenmäärän ja verotulojen ei siis ennusteta
laskevan samassa suhteessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistä maksaa
vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa / veronmaksaja. Veronmaksajat ovat
suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähi-tulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän
osalta.
Tällä hetkellä Alajärven seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat samaa luokkaa viime vuoden lokakuun lopun tilanteeseen verrattuna. Uuden verotilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu
jo elokuussa ja syyskuussa ja summat on vähennetty seurakunnalle tulevasta
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tilityksestä. Lokakuun alusta verotilitysten jako-osuus pieneni 0,06 %, mikä
vaikuttaa osaltaan lopulliseen verotilituskertymään.
Yhteisövero poistui vuoden 2016 alusta, tilalle tuli valtionrahoitus. Valtionrahoitus maksetaan kunnan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa (31.12.2020 tilanteen mukaan vuonna 2022). Näiden pohjalta verotulokertymäksi vuodelle
2022 on saatu 1 916 000 euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on 1 730 000
euroa ja valtionrahoituksen 186 000 euroa.
Toimintatuottojen arvioidaan laskevan vuonnana 2022 vuoden 2021 talousarviosta n. 4 % ja toimintakulujen on arvioitu laskevan vuonna 2022 noin 1,7
%:a vuoden 2021 talousarviosta. Käyttötalousosassa suurimman menoerän
aiheuttavat henkilöstökulut, joiden osuus toimintamenoista on noin 61,9 %
(vuonna 2021 62,1 %).Tämän hetkinen virka- ja työehtosopimus on voimassa
28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen
2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021
yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022. Uuden
1.3. 2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei voida vielä arvioida. Henkilösivukulut ovat
yhteensä noin 23,5 %.
Talousarvion mukainen vuoden 2022 toimintakate on – 1 596 740 euroa.
Verotulojen ja -kulujen, kirkon rahastomaksujen sekä rahoitustuottojen ja –
kulujen jälkeen vuosikate jää plussalle 184 530 euroa. Poistojen arvioidaan
vuonna 2022 olevan yhteensä 210 321 euroa, poistoeron vähennys 14 610
euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos näyttää alijäämää 11 181 euroa. Poistoja vuonna 2022 nostattaa poistosuunnitelman muutos sekä vuosien 2021 ja
2022 isot investoinnit.
Investointi osaan on kirjattu Alajärven kirkon ja tapulin ulkomaalaus,
kaivurin ja ruohonleikkurin hankkiminen hautausmaalle sekä ilmalämpöpumppujen asentaminen kirkkoon. Lisäksi mm vuosikorjauksiin on varattu
määrärahoja.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien
2022 - 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvio liite 50.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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149 §
TARJOUKSET / KIRKON JA TAPULIN ULKOMAALAUS
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu määräraha kirkon ja tapulin ulkomaalaukseen. Ko toimenpide oli tarkoitus suorittaa jo kesällä 2021, mutta
se päätettiin siirtää kesälle 2022.
Tarjouspyyntöasiakirjat on laatinut Arkkitehtitoimisto Tuomela Ky / Jyrki
Tuomela. Kesän ja syksyn aikana tarjouspyyntöasiakirjoja on tarkistettu ja
täsmennetty sekä käyty mm Museoviraston kanssa keskustelua. Keväällä
2022 tullaan tekemään vielä väritutkimus ennen maalikerrosten poistamista Museoviraston sekä Kirkkohallituksen suosituksesta.
Tarjouspyyntö on ollut Hilmassa ja tarjousten viimeinen jättöpäivä oli
5.11.2021 klo 14 mennessä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin seuraaville: Maalausliike K.Salo Ky:lle, Kaukomaalaus Oy:lle sekä Hirvimies Oy:lle.
Tarjoukset avattiin ma 8.11.2021 klo 10.00 (tarjousten avauspöytäkirja liite 51). Maalaustyöselostus sekä urakkatarjouspyyntö (liite 52 ja 53) liitetään pöytäkirjaan samoin kuin tarjoukset (liite 54).
Saaduista tarjouksista on tehty vertailut (liite 55; jaetaan kokouksessa).
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten,
että hinnan painoarvo on 70 % ja laadun painoarvo 30 %.
Tähän saakka hanketta on hoitanut kiinteistötoimintaryhmä. Koska urakka niin suuri, on hankkeella hyvä olla rakennustoimikunta. Lisäksi tulee valita valvoja.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy valintaperusteiden mukaan parhaimmat pisteet saaneen
Hirvimies Oy:n tarjouksen;
2. päättää, että kiinteistötoimintaryhmä toimii rakennustoimikuntana;
3. nimeää valvojaksi Jyrki Tuomelan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyi valintaperusteiden mukaan parhaimmat pisteet saaneen Hirvimies Oy:n tarjouksen;
2. päätti, että kiinteistötoimintaryhmä toimii rakennustoimikuntana;
3. nimesi valvojaksi Jyrki Tuomelan.
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150 §
LUOTTOTAPPIOT VUOSI 2021
Kipa – Kirkon palvelukeskus toimittaa vuosittain luottotappioehdotuksen
seurakuntatalouksiin. Ehdotuksella on kaikki laskut, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää laskun eräpäivästä. Hyväksytty luottotappioehdotus tulee palauttaa Kirkon palvelukeskukselle 19.11.2021 mennessä. Luottotappioiksi kirjattavia saatavia ehdotuksessa on yhteensä 700 euroa. Luottotappioesitys liite 56 (ei julkinen).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että luottotappioiksi on kirjattu maksamattomat laskut Kirkon palvelukeskuksen ehdotuksen mukaisesti yhteensä 700 euroa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

151 §
LAUSUNTOPYYNTÖ / KIRKKOHALLITUS KOSKIEN KIRKON ILMALÄMPÖPUMPPUJA
Kirkon sähkölämmityksen uudistamisen yhteydessä on tehty varaus ilmalämpöpumppujen asentamiselle kirkkoon. Sähkösuunnitelmat kirkkoon on
tehnyt Sähkösuunnittelu Rannisto Oy ja Arkkitehtitoimisto Jyrki Tuomela
Ky on laatinut suunnitelmat ja havainnekuvat ulko- ja sisäyksiköistä.
Museoviraston edustaja, intendetti Mikko Mannberg on käynyt paikan
päällä tutustumassa kohteeseen. Museoviraston puoltava lausunto on
päivätty 2.7.2021 / MV / 75 / 050102 / 2021 (liite 57).
Koska ilmalämpöpumppujen asentaminen kirkkoon katsotaan olennaiseksi muutokseksi, tulee asia alistaa Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää, että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy ilmalämpöpumppujen asentamisen Alajärven kirkkoon,
2. kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi
(KL 14, 2§)
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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152 §
RAKENNUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN KIRKON JA TAPULIN ULKOMAALAUKSEEN SEKÄ
KIRKON SÄHKÖLÄMMITYKSEN UUSIMISEEN
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 12/2017 todetaan rakennusavustuksesta seuraavaa:
”Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet muuttuivat vuoden 2016 alusta. Jakoperusteiden muutos johtuu ennen kaikkea rahoitustavan muutoksesta. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta muuttui vuoden 2016 alusta valtion korvaukseksi. Jakoperusteissa painotetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoa. Seurakuntien on huolehdittava arvorakennuksistaan. Asiantuntijana tässä työssä toimii useimmiten Museovirasto. Suojelemattomien rakennusten ja toimitilojen ylläpitoon haettuja
avustuksia arvioitaessa korostetaan puolestaan taloudellisuutta.
Rakennusavustukset jakautuvat kahteen ryhmään:
- valtion rahoituksesta jaettava avustus
- kirkon keskusrahaston tuki”.
Seurakunta voi hakea kirkkohallitukselta rakennusavustusta kirkollisten
rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakentamiseen ja korjaamiseen. Vuodesta 2016 alkaen kirkollisten rakennusavustusten pääpaino on suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeiden rahoittamisessa.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (430/2015) tuli käytäntöön vuoden 2016 alusta. Näillä tehtävillä tarkoitetaan laissa hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvok-kaiden rakennusten ylläpitoon liittyviä tehtäviä.
Vuosina 2016-21 on valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta myönnetty
seurakunnille vuosittain 5-7 milj. €. Tällä rahoitetaan suojeltuja kirkollisia
rakennuksia koskevia korjaus-, muutos- ja konservointihankkeita seurakuntien hakemusten perusteella. Muille seurakuntien rakennuksille on ollut jaossa kirkon keskusrahastosta jaettavaa tukea 1 milj. € vuosittain.
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu määräraha kirkon ja tapulin ulkomaalaukseen. Vuoden 2021 aikana uusitaan kirkon sähkölämmitys ja siihen liittyen vuoden 2022 aikana asennettaan vielä kaksi ilmalämpöpumppua, jos Kirkkohallitus saadaan lupa. Museovirastolta niiden asentamiseen
on jo saatu puoltava lausunto.
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Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää hakea Kirkkohallitukselta rakennusavustusta
1. kirkon ja tapulin ulkomaalaukseen,
2. kirkon sähkölämmityksen uusimiskustannuksiin sekä
3. valtuuttaa talouspäällikön täyttämään ja lähettämään avustushakemukset kirkkohallitukseen 31.12.2021 mennessä.
Päätös:

Kirkkoneuvsto hyväksyi päätösesityksen.

153 §
SUORITUSLISÄ VUONNA 2022
Suorituslisä, joka on otettu käyttöön 1.1.2020, on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään
1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset. Suorituslisä on määräaikainen.
Suorituslisiin yhteensä käytettävän rahamäärän kohdentamisesta yksittäisille viranhaltijoille / työntekijöille päätetään vuosittain arviointijakson päätyttyä. Vuosittain maksettavan suorituslisän määrä vaihtelee. Siihen vaikuttaa toisaalta suorituslisiin yhteensä kohdennettavan rahamäärän suuruus
sekä viranhaltijoiden / työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin tulokset.
Seurakunnan on vuosittain tehtävä päätös suorituslisiin käytettävistä varoista. Suorituslisiin käytettävän rahasumman on oltava vähintään 1,1, %
yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä vuodelle 2022.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. suorituslisiin käytetään 1,1 %:a yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevan henkilöstön vuodelle 2022 budjetoidusta peruspalkkojen yhteismäärästä ( 6 222 euroa / vuosi; 518,50 euroa / kk).
2. suorituslisä maksetaan liitteen 58 mukaisesti ajalla 1.1. – 31.12.2022
(liite ei julkinen).
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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154 §
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 30.9.2021
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu tuloslaskelmaosan toteutumavertailu
tiliryhmätasolla 30.9.2021 saakka, liite 59.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 64,5 % (toimintatuotot 74,1 %,
toimintakulut 66,1 %). Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan
olisi yhdeksän kuukauden aikana 75 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 69,7 %. Vuosikatteen toteutuma on 177,5 %. Kirkollisveroja on
kertynyt 3,0 % enemmän kuin vuonna 2020. Lokakuun lopussa oltiin vuoden 2020 tasolla. Tilikauden tulos näyttää syyskuun lopussa ylijäämää
159 745 euroa (vuonna 2020 ylijäämä 67 215 €).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailut ajalta 1.1. 30.09.2021. Vertailut saatetaan edelleen myös kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös, kenuv.:
Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumavertailun tiliryhmätasolla ajalta 1.1. – 30.09.2021 sekä päätti viedä ne myös
kirkkovaltuustolle tiedoksi.

155 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.

Kirkkohallituksen yleiskirje 23 / 2021 – 26/ 2021
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7 / 2021
Kirkkoherran päätösluettelot 10 / 2021 – 11 / 2021
Talouspäällikön päätösluettelot 23 / 2021- 24 / 2021
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.10. –
31.10.2021

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

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi merkitään
tiedoksi, että Järviseudun Rasti ry:lle on annettu maaston käyttölupa koskien Valkealammen ympäristössä järjestettäviä kansallisia hiihtosuunnituskisoja 19. – 20.2.2022.
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156 §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN MAKSUOSUUS
Lapuan hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskus laskuttaa seurakuntia
yksittäisten asiakaskäyntien perusteella. ”Sopijaseurakunnalta vuosittain
perittävä korvaus määräytyy moduulihinnan ja ao. seurakunnan moduulimäärän tulona (moduulihinta x moduulimäärä). Kunkin vuoden maksuosuus määräytyy käytetyn työajan perusteella seurakunnittain, jonne laskut toimitetaan puolivuosittain. Mahdollinen yli/alijäämä tasataan seuraavan vuoden jäsenseurakunnalta perittävässä maksuosuudessa.”
Laskentaperuste koetaan yleisemmin oikeudenmukaiseksi ja se on vuosia
toiminut hyvin. Aika ajoin peräkkäisten laskujen summat ovat vaihdelleet
tuntuvasti. Tämä selittyy yksin sillä, että asiakaskäyntien määrät saattavat
vaihdella tuntuvasti eri vuosina.
Perheasiain neuvottelukeskus aikoo uudistaa laskentamallia siten, että jäsenseurakuntia laskutetaan viiden vuoden toteutuneen moduulikeskiarvon perusteella. Seurakuntien kannalta muutos toisi merkittävästi lisää
ennakoitavuutta tuleviin vuosiin. Viiden vuoden keskiarvo takaa, että
vuosittaiset muutokset laskutukseen ovat maltilliset. Laskutusperusteesta
on maininta keskuksen johtosäännössä. Tästä syystä muutos edellyttää
johtosäännön muuttamista ja jokaisen sopimusseurakunnan hyväksyntää
muutokselle: ”Sopijaseurakunnalta vuosittain perittävä korvaus määräytyy moduulihinnan ja ao. seurakunnan moduulimäärän tulona (moduulihinta x moduulimäärä). Kunkin vuoden maksuosuus määräytyy käytetyn
työajan perusteella, viiden vuoden moduulikeskiarvon mukaan, seurakunnittain”.
Laskut seurakuntiin toimitetaan puolivuosittain. Mahdollinen yli/alijäämä
tasataan seuraavan vuoden jäsenseurakunnalta perittävässä maksuosuudessa. Muutos tulee voimaan vuonna 2022, kun kaikki osakasseurakunnat
ovat muutoksen hyväksyneet. Siihen asti laskutus perustuu entiseen
johtosääntöön.
Khran päätöesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön muutoksen sopijaseurakunnan maksuosuuden määräytymisestä viiden vuoden moduulikeskiarvon mukaisesti vuodesta 2022 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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157 §
SÄHKÖNMYYNTITARJOUS
Alajärven Sähkö Oy:n kanssa tehty sähkösopimus päättyy 31.12.2021. Alajärven Sähkö Oy on tehnyt tarjouksen sähkösopimukseksi 31.12.2022
saakka.
Sähköntoimituksen ehdot ja hinnat:
- Vuoden 2022 kiinteä hinta:
yleissähkö 4,40 snt / kWh (alv %), perusmaksu 0 euroa
(vuonna 2021 3,96 snt / kWh)
- Sopimus yksivuotinen (1.1. – 31.12.2022)
- Tarjous koskee vain Alajärven Sähkö Oy:n omalla toimialueella sijaitsevia seurakunnan sähkön käyttöpaikkoja (srk-talo, kirkko, Suviranta,
Kirkontupa, Satakieli, Pikkupappila ja Hirsikangas)
- Mikäli viranomaiset määräävät uusia veroja tai muita maksuja tai
muuttavat niitä, niiden vaikutus otetaan täysimääräisenä huomioon
välittömästi.
Tarjouksessa on vain yksi hinta. Seurakunnan kiinteistöissä on myös rakennuksia, joissa on päivä- ja yösähkö. Sähkökaupoissa on kuitenkin menty siihen suuntaan, että käytössä on vain yksi hinta. Sähkönsiirron puolella
on sekä perusmaksu että eri hinta päivä- ja yösähkölle.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouksen ja tekee sähkösopimuksen Alajärven
Sähkö Oy:n kanssa vuodelle 2022.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Tapio Moisio poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ajaksi.
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158 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita mahdollisia asioita ei tullut esille.

159 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja luki Martti Lutherin iltarukouksen, totesi, että oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytkirjaan sekä totesi kokouksenen päättyneeksi klo 19.50.
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