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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Alajärven seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 18.12.2020 – 17.1.2021.
Kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ajalla 4.12. – 16.12.2020.

Ilmoitustaulun hoitaja:

Anne Hattula
toimistosihteeri
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Kvalt. 24 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tapio Moisio toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kirkkovaltuuston kolmanteen kokoukseen. Tämän jälkeen kirkkoherra Ari Auranen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Tapio Moisio totesi kokouksen avatuksi

Kvalt. 25 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 4.12.2020 sekä
samana päivänä on laitettu kuulutus seurakunnan ilmoitustaululle.
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan valtuutetut, jotka ovat estyneenä
saapumasta kokoukseen sekä varalle kutsutut.
Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on KJ:n 8 luvun 5 §:n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on KL:n 7
luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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Kvalt 26. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastavat
kaksi kokouksessa valittua jäsentä ja aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Ritva Leppäaho ja Antti-Kalle Levijoki.
Päätettäneen, että pöytäkirja tarkastetaan torstaina 17.12.2020 sekä
kuulutetaan ja pidetään nähtävillä kokouskuulutuksen mukaisesti.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Ritva
Leppäaho ja Antti-Kalle Levijoki.
Pöytäkirja tarkastetaan 17.12.2020 sekä pidetään nähtävillä kokouskuulutuksen mukaisesti.

Kvalt 27 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esitetty esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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Kvalt. 28 §
Kneuv. 19.11.2020 § 99
PALVELUN TOIMINTARYHMÄN NIMENMUUTOS
Alajärven seurakunnan hallintorakenteen muutoksessa – kirkkovaltuuston päätös 12.12.2018, §20 - johtokunnat päätettiin lakkauttaa ja niiden
tilalle nimettiin toimintaryhmät. Kyseisessä muutosvaiheessa diakonia
nimettiin palveluksi. Tästä seurasi myös uusi käsite: palvelun toimintaryhmä.
Palvelun toimintaryhmä katsoo työalansa uudistetun nimen aiheuttavan
sekaannuksia esim. Kirkonpalvelijat ry:n kanssa. Palvelun toimintaryhmä
esittää kirkkoneuvostolle (liite 32), että palvelun toimintaryhmän nimi
muutetaan diakonian toimintaryhmäksi. Perusteluna on myös kokonaiskirkon tunnettavuus diakoniasta eikä palvelun lähtökohdasta.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että palvelun toimintaryhmän nimi muutetaan diakonian toimintaryhmäksi.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Päätös, kvalt.:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen (liite 7).
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Kvalt. 29 §
Kneuv. 19.11.2020 § 101
LISÄMÄÄRÄRAHA SEURAKUNTATALO
Vuodelle 2020 on talousarviossa varattu määrärahaa mm seurakuntatalon lopun käyttövesiputkiston uusimiseen (alakerran käytävän katossa
menevä sekä siitä pannuhuoneeseen). Putkisto on uusittu syys-lokakuun
vaihteessa. Muutostyö tuli huomattavasti kalliimmaksi, mitä siihen oli
varattu määrärahaa.
Esitys, tal.pääll:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää
lisämäärärahan 20 000 euroa käyttövesiputkiston uusimiseen seurakuntatalolla.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Päätös, kvalt.:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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Kvalt. 30 §
Kneuv. 19.11.2020 § 103
LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN OSA-AIKAINEN SEURAKUNTAMESTARI
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.6.2017 (§ 23) päättänyt muuttaa
Lehtimäen seurakuntamestarin virka 1.2.2018 alkaen osa-aikaiseksi (60
%). Tarkoituksena oli tuolloin, että haudankaivuu ulkoistetaan. Tämä ei
kuitenkaan onnistunut, sillä tarjouksia ei saatu, vaan seurakuntamestari
on edelleen kaivanut haudat ja tämä on korvattu hänelle lisätunteina
(ylityökynnys ei ylity). Kesäaikana seurakuntamestari on lisäksi tehnyt
täydet viikkotunnit, sillä työmäärä lisääntyy tällöin hautausmaalla huomattavasti.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1. seurakuntamestarin viran osa-aikaisuusprosentti muutetaan 80
%:seksi ajalla 1.11. – 30.4. (1.5. – 31.10. 100 %) 1.1.2021 alkaen;
2. kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntamestarin tarkistetun johtosäännön (liite 34).
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Päätös, kvalt.:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen (liite 8).
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Kvalt. 31 §
Kneuv. 2.12.2020 § 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 taloussuunnitelma. 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
vuo-sille 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 kirkkoon kuuluvuusaste oli 2019 85,4 %.
Tällä hetkellä Alajärven seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat n. 2,1 prosenttia enemmän viime vuoden lokakuun lopun tilanteeseen verrattuna.
Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa ja summat on vähennetty
seurakunnalle tulevasta tilityksestä. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilan-
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teeseen 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.
Päätös, kvalt.:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen. Talousarvio liite 9.
Antti-Kalle Levijoki esitti, että investointeihin lisätään 20 000 euroa kirkonalueen valokuituyhteyden rakentamiseen sekä striimaukseen tarvittavien välineistön hankkimiseen. Asiasta käytiin keskustelua, mutta Levijoen esitys ei saanut kannatusta. Sen sijaan valtuusto antoi kirkkoneuvostolle tehtäväksi ko asian valmistelun normaali käytännön mukaan
seuraavaan kirkkoneuvostoon ja sitä kautta kirkkovaltuustolle lisämäärärahana vuoden 2021 talousarvioon.
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Kvalt. 32 §
Kneuv. 2.12.2020 § 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
Varttunut kasvatusmetsä
Uudistuskypsä metsä

151,6 ha
173,3 ha
107,5 ha

99,8 ha
193,5 ha
108,4 ha

149,2
149,2
74,6

30
30
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.
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
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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 metsätaloussuunnitelma
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.
Päätös, kvalt.:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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Kvalt. 33 §
Kneuv. 2.12.2020 § 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.
Päätös, kvalt.:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen (liite 10).

Kvalt. 34 §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei tullut esille.
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Kvalt. 35 §
TIEDOTUSASIAT
Talouspäällikkö:
- tämän kokouksen kokouspalkkiot tulevat maksuun vasta joulukuulla
2021 (Kipan aikataulut);
- seurakunta saamassa testamentilla omaisuutta
Kirkkoherra Ari Auranen kertoi tällä hetkellä voimassa olevista pandemiarajoituksista, jouluaaton hartauden toteutuksesta sekä toi kiitokset
kirkkovaltuuston jäsenille kuluneesta vuodesta.

Kvalt. 36 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, kiitti kokouksen osanottajia toivottaen hyvää ja siunattua joulua kaikille sekä päätti kokouksen kello
19.50.
Luettiin Herran siunaus.

