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Anne Hattula, toimistosihteeri
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31 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Auranen, toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen sekä totesi kokouksen avatuksi.

32 §
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 18.3.2022.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

33 §
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 Aune
Kuoppa-aho ja Leila Lahti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Aune
Kuoppa-aho ja Ritva Leppäaho.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
30.03.2022

Nro 03 / 2022
sivu 34

34 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

35 §
SEURAKUNTAMESTARIN VALINTA / LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA
Lehtimäen kappeliseurakunnan seurakuntamestarin toimi julistettiin haettavaksi kirkkoneuvoston 19.1.2022 pidetyssä kokouksessa. Hakuilmoitus
julkaistiin Torstai-lehdessä, Oikotie.fi -palvelussa sekä seurakunnan omilla
kotisivuilla. Hakuajan päättymiseen 28.2.2022 kello 15.00 mennessä virkaan saapui yhteensä kaksi hakemusta.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan, että johtoryhmä valitsee 3 – 4 henkilöä haastatteluun, joka suoritetaan kirkkoneuvoston kokouksessa 30.3.
Hakemuksia saapui vain kaksi: Hautamäki Mirja ja Mäkipelto Jukka, joten
kumpikin kutsutaan haastatteluun. Yhteenveto hakijoista liite 10 (jaetaan
kokouksessa).
Haastattelujen aikataulu:
17.10. Hautamäki Mirja
17.45. Mäkipelto Jukka
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto suorittaa Lehtimäen kappeliseurakunnan seurakuntamestarin valinnan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto suoritti haastattelut. Todettiin, että hakijat tasavertaisia
erilaisin vahvuuksin. Suoritettiin vaali, jonka tuloksena Mirja Hautamäki
valittiin Lehtimäen kappeliseurakunnan seurakuntamestariksi äänin 7 -2.

Kimmo Niskala ja Antti-Kalle Levijoki saapuivat kokoukseen tämän §:n
käsittelyn aikana.
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36 §
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:
- Aikuistyön toimintaryhmä 17.2.2022.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em toimintaryhmien muistiot tiedoksi.
Lisäksi Aune Kuoppa-aho toi esille diakonian toimintaryhmän muistion
1 / 2022 9.3.2022.

37 §
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS
Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja
-järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL
1336/1997). Jos kirkkolain ja –järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja – järjestystä. Kirkkohallitus antaa ohjeet kirjanpitolain säännösten soveltamisesta.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaan seurakunnan on tilikaudelta
laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista
toimenpiteistä.
Talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa on ulkoisten tulojen ja menojen osalta kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso. Mikäli jonkin pääluokan kustannukset (ulkoinen) ylittyvät, tulee kirkkovaltuuston hyväksyä ylitys. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä ei tapahtunut pääluokkatasolla talousarvion ylityksiä.
Talousarvion toteutumisessa on pieniä tehtäväkohtaisia ylityksiä:
kirkkoneuvosto (823 €), jumalanpalveluselämä (1 114 €), tiedotus
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(5 968 €), sielunhoito (1 325 €), hautausmaa Lehtimäki 1038 €) sekä kellotapuli Alajärvi (3 989 €). Kirkkoneuvoston ylitys johtui lähinnä suuremmista matkakorvauskuluista. Kaikki seurakunnallisen toiminnan ylitykset
johtuivat henkilöstökuluista (joko budjetoitu eri työalalle mille lopullinen
palkkakustannus kirjattu tai muuten maksettu enemmän kuin budjetoitu).
samoin kuin Lehtimäen hautausmaan ylitys. Alajärven kellotapulin ylitys
johtui kirkon suuremmista sähkökuluista (kohdistetaan 5 % kellotapulin
kuluiksi).
Seurakunta teki kertomusvuonna 2021 ylijäämäisen tilinpäätöksen. Talousrviota tehtäessä vuoden 2021 tulos näytti ylijäämää 21 617 euroa. Talousarviomuutosten jälkeen (poistosuunnitelman muutoksesta johtuen)
talousarvio näyttää alijäämää 22 134 euroa.
Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi 2021 muodostui ylijäämää 261 861,41 euroa. Vuosikate oli 448 511,49 euroa. Poikkeuksellisen hyvän tuloksen mahdollisti vuoden 2020 puukauppa sekä kesällä 2021 tehty ylimääräinen puukauppa.
Verotuloja vuonna 2021 saatiin yhteensä 1 935 490 euroa ( +1,8 % edellisvuoteen verrattuna), josta kirkollisveron osuus oli 1 748 614 euroa
ja valtionrahoituksen 186 876 euroa. Verotuloja oli budjetoitu 1 920 000
euroa eli toteutuma 100,8 %.
Tuloslaskelmassa toimintatuotot (ulkoiset) olivat 496 891 euroa, kun tilikaudelle oli budjetoitu tuottoja 334 355 euora.
Toimintakulut, jotka olivat 1 839 566 euroa, alittivat budjetoidun noin
112 314 euroa. Henkilöstökulut, jotka muodostavat seurakunnan suurimman menoerän (toimintakuluista n. 48,4 %; vuonna 2020 64,6 %) olivat 1 128 722 euroa, kun ne vuonna 2020 olivat 1 146 963 euroa. Henkilöstökuluihin oli budjetoitu 1 209 025 euroa.
Palvelujen ostoon oli budjetissa varattu 397 140 euroa, toteutuman ollessa 378 538 euroa. Ostoissa budjetoitu alittui 28 338 euroa (toteutuma
224 482 €, budjetti 252 820 €).
Poistosuunnitelmaa tarkistettiin vuoden aikana. Uusi poistosuunnitelma
tuli voimaan 1.1.2021 alkaen. Poistot on tehty tilinpäätöksessä täysimääräisenä uuuden poistosuunnitelman mukaisesti.
Vuodelle 2021 suunnitellut investoinnit, korjaukset ym hankkeet eivät toteutuneet kirkon ulkomaalauksen ja sähkölämmitysjärjestelmän osalta.
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Kirkon ulkomaalaus siirrettiin vuodelle 2022 ja sähkölämmitysjärjestelmän uusiminen päästiin aloittamaan niin myöhään (mm toimitusvaikeudet), että sen valmistuminen siirtyi alkuvuodelle 2022.
Tilinpäätös liite 11.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy tehtäväkohtaiset ylitykset;
2. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 261 861,41 euroa
siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
3. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2021,
4. antaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle,
5. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

38 §
JÄRVI-POHJANMAAN ROVASTIKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021
Alajärven seurakunnan kirkkoherra Ari Auranen on Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan lääninrovasti. Käytäntönä on, että rovastikunnan edellisen
vuoden tilinpäätös käsitellään lääninrovastin seurakunnan hallinnossa.
Tilinpäätös liite 12.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 287,30 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2021
3. antaa vuoden 2021 tilinpäätöksen tilintarkastajalle,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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39 §
LEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT KEVÄT- JA KESÄKAUDELLA 2022
Seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuustekijöiden huomiointi on
todettava kirjallisesti laaditussa asiakirjassa, jossa on määritelty seurakunnallisten ohjelmapalvelujen mm.retki- ja leiritoimintaan sekä turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten henkilöstön tehtäväjako, riskien arviointi, turvallisuussuunnitelma, avunhälyttämisjärjestelyt erilaisiin onnettomuus-,
vaara- ja vahinkotilanteisiin. Lisäksi retki- ja leiritoimintoihin nimetään
turvallisuusvastaava, jonka tehtävänä ovat mm. turvallisuusasiakirjasta
vastaaminen sekä osallistujien perehdyttäminen turvallisuustekijöihin.
Alajärven seurakunnan leiritoimintojen turvallisuusvastaavina ovat kevätja kesäkaudella 2022:
talvirippileirillä
26.2.-4.3.
Kristiina Edobor
rippileirillä
6.-12.6.
Kristiina Edobor
rippileirillä
13.-19.6.
Panu Malkasilta
juniorileireillä
15.-18.6.
Kristiina Edobor
rippileirillä
27.6.-3.7.
Terho Kanervikkoaho
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto nimittää turvallisuusvastaaviksi kevät- ja kesäkaudella
2022:
talvirippileirillä
26.2.-4.3.
Kristiina Edobor
rippileirillä
6.-12.6.
Kristiina Edobor
rippileirillä
13.-19.6.
Panu Malkasilta
juniorileireillä
15.-18.6.
Kristiina Edobor
rippileirillä
27.6.-3.7.
Terho Kanervikkoaho
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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40 §
ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEN JÄSEN
Tapio Moisio on ollut seurakunnan edustajana Alajärven Sähkö Oy:n hallituksessa vuodesta 2019 alkaen. Moision jäädessä pois hallituksen jäsenistöstä hänen tilalleen on valittava seurakunnan edustaja. Vuosikokous valitsee kevättalven aikana uuden hallituksen jäsenistön.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää JDC:n toimitusjohtaja Henri Järvistä Alajärven Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi.
Päätös:

Käytiin keskustelua seurakunnan edustajasta Alajärven Sähkö Oy:n hallitukseen. Esko Rintamäki esitti, että edustaja olisi joko viranhaltija tai luottamushenkilö. Esitettiin ja kannatettiin kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Antti-Kalle Levijokea. Suoritettiin lippuäänestys, jossa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Antti-Kalle Levijoki sai 6 ääntä ja Henri Järvinen 3
ääntä.
Todettiin, että Alajärven seurakunta esittää kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Antti-Kalle Levijokea seurakunnan edustajaksi Alajärven Sähkö
Oy:n hallitukseen.

Juliaana Kellokoski poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn aikana.

41 §
JÄRVIRADION HALLITUKSEN JÄSEN
Ari Auranen on ollut seurakunnan edustajana Järviradion hallituksessa.
Aurasen jäädessä pois hallituksen jäsenistöstä hänen tilalleen on valittava
seurakunnan edustaja. Vuosikokous valitsee kevättalven aikana uuden
hallituksen jäsenistön.
Khran päätöesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää Kimmo Niskalaa Järviradion hallituksen jäseneksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Kimmo Niskala poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ajaksi.
42 §
EDUSTAJIEN VALINTA SEURAKUNTALIITOKSEN OHJAUSRYHMÄÄN JA TYÖRYHMÄÄN
Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven seurakuntien kirkkoneuvostot valitsevat ohjausryhmän ja työryhmän 31.3.2022 mennessä. Ohjausryhmä toimii
seurakuntaliitosta valmistelevana elimenä ja neuvottelukuntana. Ohjausryhmään kuuluvat seurakuntien kirkkoherrat, talouspäälliköt sekä kirkkovaltuustojen puheenjohtajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Alajärven seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajina Vimpelin sekä
Lappajärven seurakunnan kirkkoherrat. Sihteerinä toimii Alajärven seurakunnan viestintäkoordinaattori Tiina Akomeah. Virkamiesjohto, kirkkoherrat ja talouspäälliköt, valitaan valmistelevaan työryhmään, joka valmistelee mm. ohjausryhmän käsittelyyn tulevia asioita sekä muita käytännön
asioita, kuten työalakohtaisia neuvotteluita.
Khran päätöesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita
1) seurakuntaliitosta valmistelevaan ohjausryhmään Alajärven, Vimpelin
ja Lappajärven seurakuntien kirkkoherrat ja talouspäälliköt sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajat;
2) ohjausryhmän puheenjohtajaksi Alajärven seurakunnan kirkkoherran
ja varapuheenjohtajiksi Vimpelin sekä Lappajärven seurakunnan kirkkoherrat;
3) ohjausryhmän sihteeriksi Alajärven seurakunnan viestintäkoordinaattori Tiina Akomeahin sekä
4) valmistelevaan työryhmään kirkkoherrat ja talouspäälliköt.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti valita
1) seurakuntaliitosta valmistelevaan ohjausryhmään Alajärven seurakunnan kirkkoherran ja talouspäällikön sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajan;
2) ohjausryhmän puheenjohtajaksi Alajärven seurakunnan kirkkoherran;
3) ohjausryhmän sihteeriksi Alajärven seurakunnan viestintäkoordinaattori Tiina Akomeahin sekä
4) valmistelevaan työryhmään Alajärven seurakunnan kirkkoherran sekä
talouspäällikön.
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43 §
LAUSUNTO SEURAKUNTALIITOKSESTA LAPPAJÄRVEN JA VIMPELIN SEURAKUNTIEN
KANSSA
Tuomiokapituli on istunnossaan 22.9.2021 määrännyt asiantuntija Jukka
Helinin selvittämään seurakuntarakenteen uudistamista Kauhavan, Alajärven, Lappajärven, Evijärven ja Vimpelin seurakuntien osalta. Helin on
luovuttanut selvityksensä tuomiokapitulille 31.1.2022. Selvityksen perusteella voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja seurakuntien edun mukaisena, että seurakuntajaon uudistaminen toteutetaan Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin seurakuntien osalta.
Tuomiokapituli teki 9.2.2022 aloitteet seurakuntajaon muutoksista Kauhavan ja Evijärven seurakuntien sekä Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin
seurakuntien osalta.
Tuomiokapituli ehdottaa, että Evijärven seurakunta liitetään Kauhavan
seurakuntaan vuoden 2023 alusta. Tuomiokapituli ehdottaa niin ikään, että Lappajärven ja Vimpelin seurakunnat liitetään Alajärven seurakuntaan
vuoden 2023 alusta. Seuraavaksi seurakunnat antavat tuomiokapitulille
lausuntonsa aloitteista 22.4.2022 mennessä.
Alajärven seurakunnan lausuntoesityksen perusteena ovat tuomiokapitulin selvitysmies Jukka Helinin selvitys, seurakuntalaisten kuulemiset sekä
luottamushenkilöiden kesken käydyt keskustelut. Alajärven seurakunta on
järjestänyt seurakuntalaisten kuulemisen liitosprosessin herättämistä kysymyksistä 10.1.2022, kirkkovaltuuston seminaarin 24.2.2022 sekä Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven kirkkoneuvostojen yhteisen neuvottelun
9.3.2022.
Kolmen kirkkoneuvoston yhteinen neuvottelu 9.3. osoitti Lappajärven
seurakunnan kirkkoneuvoston edustaneen erityisenä näkemyksenään tietyn suuruisen metsäomaisuuden myynnillä toteuttavaa n. 400 m2:n seurakuntatalon rakentamista oletetun kustannusarvion ollessa noin 1 500
000 –2 000 000 euroa. Yhteisessä keskustelussa nousi esiin huoli Lappajärven kiinteistöstrategisen ajattelun vaikuttavuudesta seurakunnan taloudelliseen itsekannattavuuteen.
Alajärven seurakunnan johtoryhmä kokoontui 10.3. keskustelemaan edellä todettujen neuvottelujen ja muiden esiin tulleiden näkökulmien suhteesta liitosprosessiin. Johtoryhmä totesi Vimpelin seurakunnan ja Alajärven seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenten saavuttaneen yhteisen tahtotilan seurakuntarakenteen muutoksesta, minkä vuoksi näiden seurakun___________________________________________________________________
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tien välinen liitos nähtiin hallinnollisin, taloudellisin ja toiminnallisin perustein mahdollisena.
Sen sijaan johtoryhmä piti ongelmallisena sitä, että Lappajärven seurakunnan kiinteistöstrateginen ajattelu on tässä vaiheessa keskeneräinen ja
mahdollisen uuden seurakuntatalon rakennushankkeen kustannustekijät
erilaisine seurannaisvaikutuksineen sisältävät avoimia kysymyksiä, kuten
poistojen vaikutus seurakunnan talouteen ja kiinteistön rahoittaminen
metsäomaisuudella sekä tästä seuraavan metsätuoton heikkeneminen.
Edellä mainittujen tekijöiden katsottiin keskeneräisyydessään luovan riskialttiin pohjan yhteiselle sujuvalle hallinnolliselle toimintakulttuurille sekä kestävälle taloudelliselle tulevaisuudelle.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa lausunnossaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille:
1) Vimpelin seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 lukien ja liitetään osaksi
Alajärven seurakuntaan 1.1.2023 lukien.
2) Seurakunnan nimeksi tulee Alajärven seurakunta 1.1.2023 lukien. Seurakunta muodostuu Alajärven ja Vimpelin kuntien alueesta.
3) Vimpelin seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan 31.12.2022 ja
Alajärven seurakuntaan perustetaan kappalaisen virka 1.1.2023 lukien. Kirkkoherranviran viranhaltija siirtyy perustettavan kappalaisenviran viranhaltijaksi 1.1.2023 lukien.
4) Vimpelin seurakuntien päätoimiset viranhaltijat ja työntekijät siirretään Alajärven seurakuntaan vanhoina työntekijöinä. Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa
olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. (KL 13:2).
5) Vimpelin seurakuntien omaisuus, velat ja vastuut siirtyvät Alajärven
seurakunnan vastattaviksi 1.1.2023 lukien (KL 13:4).
6) Kirkkohallitusta pyydetään määräämään seurakuntien vapaaehtoisten
rahastojen käyttämisestä edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti. (KJ 13:6)
7) Alajärven seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto muodostetaan seurakuntavaalien 2022 tuloksen perusteella (KL 23:10§).
8) 1.1.2023 perustetaan hallinnollis-rakenteellisesti yksi seurakunta, Alajärven seurakunta, joka voi paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden pe
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rusteella päättää minkälainen rooli, mitkä tehtävät ja toimivalta alueelliselle toimielimelle annetaan.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

44 §
LISÄMÄÄRÄRAHA RUOHONLEIKKURIN HANKINTAAN
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu määräraha uuden ruohonleikkurin
hankintaan. Talousarviota laadittaessa syksyllä 2021 pyydettiin tarjousta
Kubota merkkisestä leikkurista ja sen perusteella varattiin määräraha talousarvioon.
Ruohonleikkuria käytetään mm lehtien keruuseen syksyllä. Viime vuosina
hautausmaan siivoustalkoisiin osallistuneiden seurakuntalaisten määrä on
vähentynyt. Siksi on tärkeää, että hautausmaalla on hyvät koneet ja laitteet, joilla hautausmaa pystytään pitämään siistissä kunnossa. Tällä hetkellä hautausmaalla on Grasshopper merkkinen leikkuri. Tähän on saatavana tehokas kerääjä, joka ei vie isoa tilaa. Näin se mahtuu liikkumaan
hautausmaalla paremmin. Kubotan kerääjä ei ole kiinni itse koneessa ja
on lisäksi pienempi.
Hautala Service on tehnyt tarjouksen Grasshopper keskileikkurista. Vaihdossa menisi nykyinen leikkuri (hyvitys n. 3 600 euroa). Talousarvioon on
varattu 20 000 euroa, tarjous Grasshopperista on n. 25 000 euroa (sis.
alv).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää 5 000 euron lisämäärärahan ruohonleikkurin hankintaan.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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45 §
LISÄMÄÄRÄRAHA KAIVINKONE
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu määräraha (50 000 euroa) uuden
kaivinkoneen hankintaan hautausmaalle. Tarjoukset kaivurista tuli jättää
3.3.2022 mennessä. Tarjoukset on avattu 7.3.2022 (josta tehty avauspöytäkirja), mutta itse hankintapäätös siirtyy huhtikuun kirkkoneuvostoon.
Tarjouspyynnössä pyydettiin erillinen hinta mm lisäkauhoille. Tarjoukset
ylittivät kuitenkin siihen varatun määrärahan.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 15 000 euroa uuden kaivinkoneen hankintaan.
Päätös, kneuv.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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46 §
TAPATURMAVAKUUTUKSEN TARKISTAMINEN
Alajärven seurakunnan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä Turvassa. Hinnan nousun vuoksi kyseinen vakuutuslaji on kilpailutettu Vakuutusmeklariliike Ahjo Oy:n toimesta. Hankinta
alittaa julkisista hankinnoista asetetun kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset saatiin Pohjola Vakuutuksesta, If Vahinkovakuutuksesta ja nykyisestä vakuutusyhtiöstä Turvasta. Saatujen tarjousten
vertailussa tulee kiinnittää huomiota maksujärjestelmän käyttäytymiseen
vahinkomenon vaihdellessa. Tämän lisäksi vakuutusmaksua voidaan vertailla normaalin vahinkomenon olosuhteessa, jota on kuvattu tarjouspyynnössä.
Johtopäätökset:
Pohjola Vakuutuksen ja Turvan tarjoukset noudattelevat perinteisiä maksujärjestelmiä, joissa vakuutusmaksu muodostuu vahinkotilaston, vakuutettavien työnlaatujen ja palkkasumman yhdistelmästä.
If Vahinkovakuutuksen maksujärjestelmä on rakenteeltaan erilainen ja arviomme mukaan helpommin ennakoitava.
Ennakkovuosihinta promilleina palkkasummasta on eri tarjouksissa seuraava:
Pohjola Vakuutus = 9,20
Turva = 11,93
If Vahinkovakuutus = 4,1 + omakustannusmaksu
Alajärven seurakunnan nykyinen maksu on 14,82 promillea eli noin
14 500 euroa vuodessa.
Suosittelemme If Vahinkovakuutuksen tarjouksen hyväksymistä.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy IF Vahinkovakutuksen tarjouksen tapaturmavakuutuksesta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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47 §
KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2022 -2024
Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista. Uusien virka- ja työehtosopimusten keskeinen sisältö
on seuraava:
Sopimuskausi ja sopimuksen kustannustasoa nostava vaikutus
Sopimuskausi on 24 kuukautta 1.3.2022–29.2.2024. Sopimuksessa on
sovittu ensimmäisen vuoden palkantarkistuksista sekä tekstimuutoksista.
Palkantarkistukset tulevat voimaan 1.6.2022 ja tekstimuutokset 1.3.2022
lukien. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin sanottua yleistä
linjaa ja on yhteensä noin 2,0 % ensimmäisenä sopimusvuonna. Kuten
muillakin sektoreilla sovituissa sopimuksissa toisen vuoden palkantarkistuksista sovitaan myöhemmin, kirkon sektorilla 31.12.2022 mennessä. Jos
tarkistuksista ei silloin päästäisi sopimukseen, sopimus voidaan irtisanoa
päättymään 28.2.2023.
Sopimuksen kustannusvaikutukset budjetoinnin näkökulmasta
Vuonna 2022 vuosittaiset palkkakustannukset kasvavat sopimuksen vuok
si edelliseen vuoteen verrattuna noin 1,2 prosenttia, koska palkantarkistukset tulevat voimaan 1.6.2022 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 7 kuukautta.
Vuonna 2022 toteutettu 2,0 %:n palkantarkistus vaikuttaa koko vuodelle
2023 (ns. palkkaperintö). Pelkästään tästä johtuen palkkakustannukset
kasvavat vuodelle 2023 noin 0,8 % verrattuna vuoteen 2022. Tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida, millaisia palkantarkistuksia mahdollisesti
sovitaan vuodelle 2023 ja miten ne ajoittuisivat. Toteutuessaan ne kasvattavat vuoden 2023 palkkakustannuksia mainitusta 0,8 prosentista.
Tekstimuutokset
- Merkittävimmät tekstimuutokset liittyvät 1.8.2022 voimaan tulevaan
perhevapaauudistukseen:
mm äitiysvapaan korvaava raskausvapaa sekä isyysvapaan nimeäminen
samansisältöiseksi vanhempainvapaaksi kuin vanhassa lainsäädännössä
oleva vanhempainvapaa, uutena säännöksenä työntekijän oikeus omaishoitovapaaseen.
Yleistä palkantarkistuksista 1.6.2022
Peruspalkkoihin tehtävät palkantarkistukset tulevat voimaan 1.6.2022:
Yleinen palkkausjärjestelmä
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Yleiskorotus: Seurakunta tarkistaa yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkoja 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien. Myös kokemuslisiä on tarkistettu.
Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä
Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa 1.6.2022 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella.
Tuntipalkkajärjestelmä
Seurakunta tarkistaa tuntipalkkaisten perustunti- ja urakkapalkkoja sekä
lisiä 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien.
Tehtävän muutoksen vaikutus peruspalkkaan
Pykälän soveltamisohjetta on täsmennetty erityisesti seurakuntajaon
muutostilanteita ajatellen sekä tilanteissa, joissa henkilöstön määrää vähennetään ja poistuvien viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtävät jaetaan
muun henkilöstön tehtäväksi. Jos tehtävän sisältö muutetaan sisältämään
aiempaa verrattuna useammanlaisia tehtäviä (esim. seurakuntamestarille
lisätään vahtimestarin ja suntion tehtävien lisäksi emännän tehtäviä), uuteen tehtävänkuvaukseen sovellettava vaativuusryhmä on arvioitava uuden tehtäväkokonaisuuden perusteella siihen vaativuusryhmään, joka
vastaa kokonaisuutena parhaiten tehtävänkuvauksen yleiskuvausta ja sen
tasomerkintöjä. Uuden tehtävänkuvan vaativuus arvioidaan tällöin kokonaisuutena. Tehtävää ei voi palkan määrittelyssä pilkkoa siten, että eri
tehtävänosat hinnoiteltaisiin erikseen.
Suorituslisä
Suorituslisäjärjestelmää koskevia soveltamisohjeita on täsmennetty. Niiden mukaan suorituslisää ei voida maksaa yleiskorotuksen tapaan koko
henkilöstölle. Lisäksi soveltamisohjeessa on täsmennetty sitä periaatetta,
että esihenkilön ja työntekijän kehityskeskustelun perusteella tekemä
suorituksen arviointi on luonteeltaan ehdotus seurakunnan toimivaltaiselle viranomaiselle suorituslisän määrän vahvistamista varten. Muutoksella
on pyritty hälventämään sitä väärinymmärrystä, että esihenkilön ja työntekijän yhteinen arvio olisi automaattisesti suorituslisän saamiseen johtava arvio.
Vuosiloma
Loma on tähän asti tullut aina antaa viimeistään lomavuotta seuraavan
kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä, uudella määräyksellä loma
voidaan sopia annettavaksi viimeistään ko. kalenterivuoden loppuun
mennessä. Loman antaminen syyskuun jälkeen edellyttää aina osapuolten
yksimielisyyttä asiassa.
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Työaika
Työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän vapaa-aika
määräyksiä on täsmennetty:
- menetetty vapaapäivä korvataan uudella vapaapäivällä. Kun toisen tai
molempien vapaapäivien antaminen kalenteriviikon aikana estyy ennalta
tiedettävän työtehtävän vuoksi (esimerkiksi rippikoulun pitämisen vuoksi) eikä vapaapäiviä voida siirtää annettavaksi saman kalenteriviikon
muina päivinä, annetaan menetetyn vapaapäivän korvauksena lähinnä
seuraaville kolmelle kalenteriviikolle sijoitettava uusi korvaava vapaapäivä. Uuden vapaapäivän antamisen edellytyksenä on aina se, että vapaa
päivän menetyksen aiheuttama työ on tehty, esimerkiksi leiri pidetty. Jos
työn tekeminen estyy sairausloman vuoksi, korvaavaa vapaapäivää ei
anneta. Toisaalta, jos vapaapäivän estymisen aiheuttanut työ on tehty ja
korvaava vapaapäivä on sijoitettu annettavaksi esimerkiksi seuraavalla
viikolla ja työntekijä sairastuu tuoksi päiväksi, hän ei menetä korvauksena annettavaa vapaapäivää, vaan se siirtyy myöhemmin annettavaksi.

Työajattomien hengellisen työn viranhaltijoiden/työntekijöiden leirityö
Viranhaltijalle/työntekijälle annetaan toinen leirityöaikahyvityspäivä, kun
leiri on kestänyt vähintään 4 vuorokautta ja 12 tuntia. Aiempi raja oli 6
päivää 12 tuntia.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
2022 – 2024 keskeisimmät asiat.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi keskeisimmät asiat koskien uutta Kirkon
virka- ja työehtosopimusta 2022 – 2024.
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48 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ritva Leppäaho kyseli, onko kirkkotekstiilien uusiminen edennyt. Puheenjohtaja totesi, että yksi tarjous saatu, mutta koska kustannukset nousivat
niin korkeiksi, on syytä suorittaa kilpailutus. Myös Sacrumista on mahdollisuus saada kirkkotekstiilejä, mutta ne eivät ole yksilöllisiä.
Lisäksi Leppäaho toi julki seurakuntalaisilta saamaansa palautetta: miksi
kirkossa tarjotaan kirkkokahvit, kun seurakunnalla on samassa pihapiirissä
muita tiloja. Kirkko on pyhä paikka, kahvit voidaan tarjoilla muuallakin.
Käytiin keskustelua ja todettiin, että vaikea ottaa ehdotonta kielteisyyttä.
Jatkossakin mennään tapauskohtaisesti kuten tähänkin saakka.

49 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet 5 / 2022 – 09 / 2022
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 2 / 2022
Kirkkoherran päätösluettelot 6 / 2022 – 10 / 2022
Talouspäällikön päätösluettelot 2 / 2022 3 / 2022
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.2. – 28.2.2022
Kirkkohallituksen virastokollegion pöytäkirjanote 7 / 2022 / lausunto
Alajärven kirkkoon asennettavat ilmalämpöpumput
7. Seinäjoen seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan pöytäkirja 1 / 2022
8. Kopiointilupa vuodelle 2022
9. Lehtimäen kappeliseurakunnan pöytäkirja 1 / 2022

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

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.

50 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan, kiitti osanottajia monipuolisesta keskustelusta sekä
päätti kokouksen loppuhartauteen klo 20.35.
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