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KOKOUSAIKA
Keskiviikko 18.01.2017 klo 18.00 – 19.00
______________________________________________________________________
KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo
______________________________________________________________________
SAAPUVILLA
Auranen Ari
OLLEET JÄSENET Amemori Eeva-Liisa
Hauta-aho Jorma
Järvinen Elina
Kuoppa-aho Aune
Nurmi Jukka
Ojajärvi Jarmo
Orajärvi Torsti
Turunen Maija

puh.joht.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

POISSA
Niskala Kimmo
______________________________________________________________________
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Moisio Tapio
Paalijärvi Kaarina
Luoma Tuula

kvalt.puh.joht.
kvalt.varapuh.joht.
talouspäällikkö

____________________ __________________________________________________
ASIAT
§§ 1 – 19
_____________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS
Ari Auranen
Tuula Luoma
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
____________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Alajärvellä, tammikuun 19. päivänä 2017

Elina Järvinen
Aune Kuoppa-aho
____________________________________________________________________
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 345, jonka jälkeen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Auranen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi vuoden 2017 ensimmäiseen kirkkoneuvoston kokoukseen sekä totesi kokouksen avatuksi.

2§
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 10.01.2017.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valitaan Elina
Järvinen ja Aune Kuoppa-aho.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Elina
Järvinen ja Aune Kuoppa-aho.

4§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.
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5§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
Kj:n 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuuston tulee valita keskuudestaan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa puheenjohtaja.
Esitys, khra:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto suorittaa puheenjohtajan
vaalin.

Päätös, kneuv.:Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

6§
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Kj:n 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuuston tulee valita toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtaja.
Esitys, khra:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto suorittaa varapuheenjohtajan
vaalin.

Päätös, kneuv.:Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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7§
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Kirkkolain 10 luvun 2§:n mukaan kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen toimikauden tammikuussa.
Esitys, khra:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös, kneuv.: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

8§
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI
Kirkkolain 10 luvun 2§:n mukaan kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen toimikauden tammikuussa. Alajärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesään
nön mukaan neuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana
toimii kirkkoherra.
Esitys, khra:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston
jäsenten vaalin. Vaalissa valitaan 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.

Päätös, kneuv.: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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9§
LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2017
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto 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.
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti.
Lehtimäen kappelineuvosto on käsitellyt kolehtisuunnitelman kokouksessaan 30.11.2016. Kappelineuvosto totesi mm että on tärkeää huomioida
myös oman seurakunnan toiminta kolehtikohteita suunniteltaessa. Kolehtisuunnitelma vuodelle 2017 liitteenä (liite 1).
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvoston päättää hyväksyä Lehtimäen kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman vuodelle 2017.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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10 §
---

11 §
LISÄMÄÄRÄRAHA / KIRKON YLÄIKKUNA
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu investointipuolelle kirkon yläikkunan korjaukseen 10 000 €. Restaurointipuusepät Nuutti Ay Kempeleestä
suoritti ko työn. Alustavassa kustannusarviossa työtunteja korjaustyöhön
oli arvioitu noin 160 tuntia. Työtunteja kului kuitenkin arvioitua enemmän
mm siksi, että kulkeminen ja työn teko lanternissa oli ennakoitua vaikeampaa, turvallisuuden varmistamiseksi oli tehtävä arvoitua enemmän sekä
vanhojen lasien kiinnitys oli tehty liimaamalla.
Restaurointipuusepät Nuutti Ay lähettämä lasku sisältää työtunteja 200 h.
Kaikkiaan työtunteja oli kulunut 240. Hammar toteaa selvityksessään:
”Työtunteja toteutui yhteensä 240 tuntia, joista laskutin 200 tuntia. Toivottavsti tämä sopii ? Tietysti toivoisin voivani laskuttaa myös loput työhön
käytetyistä tunneista.”
Kaikkiaan yläikkunan korjaus on tullut tällä hetkellä maksamaan
13 724,03 € (Nuutti 13637,23 € ja Arkkitehtitsto Tuomela 86,80 €). Mikäli
seurakunta päättää maksaa myös laskuttamattomat työtunnit, tekee tämä
2 083,20 €.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää maksetaanko Restaurointipuusepät Nuutti Ay:lle
laskuttamattomat työtunnit kirkon yläikkunan korjauksesta yhteensä 40 h.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
myöntää lisämäärärahan yläikkunan korjaukseen joko 3 640 € tai 5 720 €
riippuen siitä maksetaanko laskuttamattomat työtunnit.
Päätös, kneuv.:Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Restaurointipuusepät Nuutti
Ay:lle maksetaan myös loput työhön käytetyt tunnit eli 40 h.
Näin ollen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
myöntää lisämäärärahan yläikkunan korjaukseen 5 720 €.
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12 §
OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N LEHTIMÄEN KONTTORIN TILIN LOPETTAMINEN
Seurakunnalla on tili Oma SP:n Lehtimäen konttorissa. Konttori kuitenkin
suljetaan vuodenvaihteessa ja siellä olevat tilit siirtyvät Alajärven konttorin
alaisuuteen. Seurakunnalla on tili myös Alajärven konttorissa.
Koska Lehtimäen konttorin tiliä ei käytetä, mutta siitä menee kuitenkin joka kuukausi palvelumaksu, tili olisi hyvä lopettaa.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää lopettaa Alajärven seurakunnan tilin Oma Säästöpankin Lehtimäen konttorissa. Tilin nro FI41 4913 1520 0100 48. Tilillä
olevat varat siirretään Oma SP:n Alajärven konttorin tilille.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

13 §
LISÄMÄÄRÄRAHA / HAUTAUSMAAN LAAJENNUS HIRSIKANGAS
Hirsikankaan hautausmaan laajennusta on tehty kolmena vuonna eli 2014 –
2016. Yhteensä määrärahaa hankkeeseen on varattu 45 000 euroa ja se tuli
maksamaan 37 293,50 euroa. Vuodelle 2016 oli varattu kuitenkin vain
5 000 €. Vaikka kokonaiskustannus ei ylittynyt, mutta vuodelle 2016 varattu määräraha ylittyi, tulee ylitykselle hakea lisämäärärahaa.
Vuoden 2016 aikana tehtiin alueen viimeistelytyöt: levitettiin ruokamullat
sekä ajettiin käytäville sorat. Samalla kun levitettiin ruokamullat kaivinkoneella, tehtiin uusi liittymä huoltorakennuksen takaa ns vanhalle Kurejoen
tielle. Näin ei tarvitse ajaa huoltoajoa hautausmaan läpi. Samoin tehtiin
muita siistimistöitä laajennusta ympäröivillä alueilla. Lisäksi mursketta
ajettiin koko peräalueen käytäville sekä uudelle tiepätkälle sekä asennettiin
valopylväät.
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Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto myöntää lisämäärärahaa 13 800 euroa Hirsikankaan hautausmaan laajennukseen.
Päätös, kneuv. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

14 §
LÄHETYSSIHTEERI SATU HAUTA-AHON VUOSIPALKKION TARKISTUS
Satu Hauta-aho on toiminut Lehtimäen kappeliseurakunnan palkkiotoimisena lähetyssihteerinä 1.1.2014 alkaen Kari Oittisen jälkeen. Jo Oittisen
aikana vuosipalkkio oli sama eli 350 € / vuosi, joten sitä on syytä tarkistaa.
Kappelineuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.11.2016 ja esittää,
että palkkio nostettaisiin 500 € / vuosi.
Esity, khra:

Lehtimäen kappeliseurakunnan lähteyssihteeri Satu Hauta-ahon vuosipalkkio nostetaan 1.1.2017 alkaen 500 €/ vuosi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Jorma Hauta-aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

15 §
---
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16 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja jakoi kalenterit vuodelle 2017 kirkkoneuvoston jäsenille.

17 §
JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI
Johtokunnassa oleva kirkkoneuvoston edustaja tuo tiedoksi pääpiirteittäin
johtokunnan kokoksessa käsitellyt asiat, jotka merkitään tiedoksi.
Ei tiedoksi tuotavia pöytäkirjoja.
Päätös:

Tiedoksi tuotavia pöytäkirjoja ei ollut.

18 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelot 41 / 2016; 1 / 2017
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 14 / 2016 – 19 / 2016
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 19 / 2016 – 20 / 2016
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6 / 2016 – A7/ 2016
Lehtimäen kappeliseurakuknna pöytäkirja 30.11.2016
Kiinteistötyöryhmän muistio 5 / 2016 7.12.2016
Teoston musiikinkäyttölupien hinnat vuonna 2017

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

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi talouspäällikkö kertoi tarkemmin viranhaltijapäätöksestä 17 / 2016
(Rauhala Oy:n ja CGI Suomi Oy:n Status-yhteistyön päättyminen sekä sitoumuksen antaminen Kirkon keskusrahastolle).
Merkitään tiedoksi, että vuoden 2016 tilinpäätös jää todennäköisesti kuitenkin jonkin verran alijäämäiseksi. Syynä tähän on odotettua suurempi
lomapalkkavarauksen muutos.
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19 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan. Veisattiin virsi 548 sekä luettiin Isä Meidän -rukous,
jonka jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.00.
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