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KOKOUSAIKA
Keskiviikko, 24.2.2021 klo 18.00 – 20.10
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KOKOUSPAIKKA
Kirkontupa
______________________________________________________________________
SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET

Auranen Ari
Niskala Kimmo
Hauta-aho Jorma
Hirvelä Reijo
Joensuu Sanna
Kellokoski Juliaana
Kuoppa-aho Aune
Lahti Leila
Leppäaho Ritva §§ 22-40
Orajärvi Torsti

puh.joht.; khra
varapuh.joht.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

POISSA
Hirvelä Reijo, Kellokoski Juliaana
_____________________________________________________________________
MUUT SAAPUMoisio Tapio
kirkkovalt. puh.joht.
VILLA OLLEET
Levijoki Antti-Kalle
kirkkovalt. varapuh.joht.
Luoma Tuula
talouspäällikkö, sihteeri
_______________________________________________________________________
ASIAT
§§ 18 - 40
_______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS
Ari Auranen
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Tuula Luoma
pöytäkirjanpitäjä _____________

Alajärvellä, helmikuun 25. päivänä 2021
Sanna Joensuu

Aune Kuoppa-aho

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.3. – 15.3.2021 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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18 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Auranen toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen sekä totesi kokouksen avatuksi.

19 §
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 12.2.2021.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

20 §
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 Sanna
Joensuu ja Juliaana Kellokoski.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Sanna
Joensuu ja Aune Kuoppa-aho.

21 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.
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22 §
SIJOITUS- JA VARAINHOITOPALVELUIDEN ESITTÄYTYMINEN
Sijoitustoiminta on yhä haasteellisempaa muuttuvassa maailmantilanteessa ja se vaatii jatkuvaa seurantaa, jotta varojen kartuttaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden voidaan toteuttaa. Sijoitusriskien hallinnassa on tärkeää, että sijoitustoiminnasta vastaa
ammattitaitoinen henkilöstö.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Alajärven seurakunnan sijoitussuunnitelman kokouksessaan 19.11.2020 § 102. Samassa pykälässä päätettiin, että kutsutaan vuoden vaihteen jälkeen kirkkoneuvoston kokoukseen Oma Säästöpankin sekä Alajärven Osuuspankin / OP Privaten edustajat kertomaan sijoitus- ja varainhoitopalveluistaan (eri kokokouksissa). Kirkkoneuvoston
vuoden 2021 ensimmäisessä kookuksessa olivat mukana Alajärven Osuuspankin / OP Privaten edustajat ja nyt ovat vuorossa Oma Säästöpankin
edustajat.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Oma Säästöpankin esittelyn sijoitus-ja
varainhoitopalveluistaan.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi Oma Säästöpankin esittelyn sijoitus- ja varainhoitopalveluistaan. Paikalla Oma Säästöpankista olivat palvelupäällikkö Helena
Marjomäki sekä palveluneuvoja Eija Uusitupa.
Koska Alajärvellä myös LähiTapiolan konttori, päätettiin kutsua myös heidän edustajansa esittelemään omia sijoitus- ja varainhoitopalveluitaan
huhtikuun kokoukseen.

Ritva Leppäaho saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
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23 §
KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2021 - 2022
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 pykälän mukaan kokouksen pöytäkirjaa
pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla
seurakunnan viranhaltija.
Esitys. khra: Esitän, että kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen talouspäällikkö Tuula
Luoman toimikaudeksi 2021 – 2022.
Päätös:

Kirkkoneuvoston sihteeriksi toimikaudeksi 2021 – 2022 valittiin talouspäällikkö Tuula Luoma.

24 §
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. Kiinteistötoimintaryhmä 21.1.2021
Päätös:

Merkittiin tiedoksi em toimintaryhmän muistio. Lisäksi käytiin läpi aikuistyön, diakonian, lapsi- ja perhetyön, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä
lähetyksen toimintaryhmän muistiot.
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25 §
KIRKKONEUVOSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISTEN AIKA, PAIKKA JA TAPA
Kj:n 9 luvun 1 pykälän mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumistensa
ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvosto
voi myös etukäteen vahvistaa kokoussuunnitelman. Puheenjohtaja määrää kokoontumisen ajan ja paikan (kirkkoneuvoston ohjesääntö § 4).
Esitys, khra: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. kirkkoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
Ensimmäisessä kokoontumisessa sovitaan alustavasti toimintavuoden
kokouspäivämäärät. Kesäaikana (kesä-elokuussa) kokoonnutaan
tarvittaessa.
2. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti Kirkontupa tai esimerkiksi avaramman kokoontumistilan edellyttämänä seurakuntatalo.
3. Kokous kutsutaan koolle vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävällä kirjallisella kutsulla, johon liitetään mukaan esityslista ja tarvittavat liitteet.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Lisäksi keskusteltiin, jos kokouskutsut sekä esityslistat liitteineen lähetettäisiin sähköpostitse jäsenille. Kokouksessa olisi kuitenkin mahdollista
saada vielä paperiversio. Talousarvio- ja tilinpäätöskansio lähetetään kuitenkin aina postin välityksellä, koska ne ovat niin laajoja. Todettiin, että
seuraavan kokouksen materiaali toimitetaan vielä normaaliin tapaan.
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26 §
PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KIRKKONEUVOSTON TIETOON
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 §:n mukaan kirkkoneuvosto voi siirtää
johtokunnan (po. toimintaryhmän), luottamushenkilön tai viranhaltijan
päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen
käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle
sekä talouspäällikön kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ote viranhaltijapäätösluettelosta tai muu ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä.
Esitys, khra: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimittaa otteen viranhaltijapäätöksestä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja talouspäällikkö vastaavalla tavalla kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
seitsemän päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä;
2. viranhaltijapäätökset tuodaan esille kirkkoneuvoston kokouksen Tie
doksi – asioiden yhteydessä;
3. toimintaryhmään valittu kirkkoneuvoston edustaja esittää kirkkoneuvostolle toimintaryhmän viimeisimmän kokouksen keskeisimmät asiat.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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27 §
KIRKKONEUVOSTON KOKOUSTEN PUHEENJOHTAJUUS
KJ 9:1 § 3 mom. mukaan kirkkoherra ja kirkkoneuvosto voivat yhdessä
päättää, että varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja vuorottelevat puheenjohtajan tehtävissä. Tämä edellyttää, että myös varapuheenjohtaja antaa
menettelylle suostumuksensa. Vuorottelun tapaa ei ole määrätty. Kirkkoherra ja varapuheenjohtaja Kimmo Niskala ovat keskenään sopineet puheenjohtajuuden vuorottelusta pääsääntöisesti vuorokokouksin.
Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
Esitys, khra:
Kirkkoneuvosto päättää, että Alajärven seurakunnassa toteutetaan KJ 9:1
§ 3 mom. pohjalta kirkkoneuvoston puheenjohtajuuden vuorottelu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskinäisen sopimuksen pohjalta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

28 §
JOHTORYHMÄN JÄSENET
Johtoryhmä käsittelee kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon menevät asiat sekä erikseen sovittavat muut tehtävät. Johtoryhmä ei kuitenkaan tee
päätöksiä. Johtoryhmän puheenjohtajana on kirkkoherra. Muita pysyviä
jäseniä ovat talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kappelineuvoston puheenjohtaja sekä yksi työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö
Esitys, khra: Kirkkoneuvosto päättää nimetä johtoryhmän jäseniksi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan, kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kappelineuvoston puheenjohtajan, kirkkoherran ja talouspäällikön sekä
yhden työntekijöiden keskuudestaan valitseman henkilön.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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29 §
VUOSIVALTAKIRJA VUODELLE 2021
Seurakunta omistaa mm Alajärven Sähkö Oy:n, Lehtimäen Sähkö Oy:n
Järviradio Oy:n sekä Asunto Oy Lehonmäenraitin osakkeita. Seurakunnalla
on myös yksiköitä useissa eri yksityisteissä sekä Lehtimäellä että Alajärvellä. Lisäksi saatetaan tarvita edustajaa erilaisiin maanmittaus- ym. toimituksiin sekä katselmuksiin.
Vuosivaltakirja on aikaisempina vuosina annettu kirkkoherralle ja talouspäällikölle.
Esitys, khra:

Kirkkoneuvosto päättää vuosivaltakirjan antamisesta vuodelle 2021.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti antaa vuosivaltakirjan vuodelle 2021 kirkkoherralle
ja talouspäällikölle. Esteen tullessa he voivat kutsua jonkun puheenjohtajistosta tilalleen ko tehtävään.

30 §
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KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan ”kirkkoneuvoston asiana on mm huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta”. Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan ”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää
päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa
asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.
Kirkkovaltuuston 16.12.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä se ollut yleisesti nähtävänä Alajärven kirkkoherranvirastossa ajalla 18.12.2020 – 17.01.2021.
Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa.
Kirkkovaltuuston tekemät päätökset:
28 § Palvelun toimintaryhmän nimenmuutos
29 § Lisämääräraha seurakuntatalo
30 § Lehtimäen kappeliseurakunnan osa-aikainen seurakuntamestari
31 § Talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2021 - 2023
32 § Metsätaloussuunnitelma
Esitys, khra.: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessa 16.12.2020
tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan eivätkä ole kirkkolain ja kirkkojärjestyksen vastaisia sekä päättää panna täytäntöön nämä päätökset.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

31 §
___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
24.2.2021

Nro 02 / 2021
sivu 26

TOIMINTARYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA
Alajärven seurakunnassa toimii seitsemän toimintaryhmää: 1. aikuistyö
(pj. Ritva Leppäaho), 2. diakonia (pj. Karita Tupeli), 3. lähetys (pj. Leila
Lahti), 4. varhais- ja nuorisotyö (pj Sanni Langhed), 5. lapsi- ja perhetyö (pj
Maija Turunen), 6. kirkkomusiikki (pj. Kimmo Niskala) sekä 7. kiinteistö (pj.
Toivo Uusitalo).
Toimintaryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa vastuualuettansa
(liite 4). Lisäksi sen tehtäviin sisältyvät talousarvio- ja toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen laadinta. Kokouksista laaditaan muistio,
josta toimitetaan kopiot kirkkoherralle ja kirkkoneuvostolle sekä intranettiin. Kokouksista ei makseta palkkioita, ainoastaan kulukorvaukset maksetaan.
Toimintaryhmien kokoonpano muodostuu puheenjohtajasta ja 2–4 jäsenestä sekä työalan viranhaltijasta että kirkkoneuvoston edustajasta. Toimintaryhmä voi tarvittaessa perustaa määräaikaisen projektitiimin jonkin
erityishankkeen tai muun sellaisen toteuttamiseksi.
Kirkkoneuvosto valitsee kahden vuoden välein toimintaryhmän puheenjohtajan ja yhden edustajansa toimintaryhmään. Työalan viranhaltija, puheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston edustaja voivat yhdessä neuvotella
toimintaryhmään kutsuttavista seurakuntalaisista henkilövaihdosten yhteydessä.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita aikuistyön toimintaryhmän puheenjohtajaksi Ritva Leppäahon, diakonian toimintaryhmän puheenjohtajaksi Karita
Tupelin, lähetyksen toimintaryhmän puheenjohtajaksi Leila Lahden, varhais- ja nuorisotyön toimintaryhmän puheenjohtajaksi Sanni Langhedin,
lapsi- ja perhetyön toimintaryhmän puheenjohtajaksi Maija Turusen, kirkkomusiikin toimintaryhmän puheenjohtajaksi Kimmo Niskalan sekä kiinteistön toimintaryhmän puheenjohtajaksi Toivo Uusitalon.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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32 §
KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA TOIMINTARYHMIIN
Alajärven seurakunnassa toimii seitsemän toimintaryhmää: 1. aikuistyö
(kn:n edustaja Sanna Joensuu), 2. diakonia (kn:n edustaja Aune Kuoppaaho), 3. lähetys (kn:n edustaja Torsti Orajärvi), 4. varhais- ja nuorisotyö
(kn:n edustaja Kimmo Niskala), 5. lapsi- ja perhetyö (kn:n edustaja Ritva
Leppäaho), 6. kirkkomusiikki (kn:n edustaja Juliaana Kellokoski) sekä 7.
kiinteistö (kn:n edustaja Reijo Hirvelä).
Toimintaryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa vastuualuettansa.
Lisäksi sen tehtäviin sisältyvät talousarvio- ja toimintasuunnitelman sekä
toimintakertomuksen laadinta. Kokouksista laaditaan muistio, josta toimitetaan kopiot kirkkoherralle ja kirkkoneuvostolle sekä intranettiin. Kokouksista ei makseta palkkioita, ainoastaan kulukorvaukset maksetaan.
Toimintaryhmien kokoonpano muodostuu puheenjohtajasta ja 2–4 jäsenestä sekä työalan viranhaltijasta että kirkkoneuvoston edustajasta. Toimintaryhmä voi tarvittaessa perustaa määräaikaisen projektitiimin jonkin
erityishankkeen tai muun sellaisen toteuttamiseksi.
Kirkkoneuvosto valitsee kahden vuoden välein toimintaryhmän puheenjohtajan ja yhden edustajansa toimintaryhmään. Kirkkoneuvosto käy keskustelua edustajien valinnasta toimintaryhmiin.

Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita kirkkoneuvoston jäsenen aikuistyön, diakonian, lähetyksen, varhais- ja nuorisotyön, lapsi- ja perhetyön, kirkkomusiikin ja kiinteistön toimintaryhmään.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan edustajat toimintaryhmiin seuraavasti:
Toimintaryhmä
Kirkkoneuvoston edustaja
Aikuistyö
Lahti Leila
Diakonia
Kuoppa-aho Aune
Lähetys
Orajärvi Torsti
Varhais- ja nuoristotyö
Niskala Kimmo
Lapsi- ja perhetyö
Leppäaho Ritva
Kirkon musiikki
Kellokoski Juliaana
Kiinteistö
Hirvelä Reijo
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33 §
SEURAKUNNAN LOGON PÄIVITTÄMINEN
Logon merkityksenä on ilmentää jollakin tavoin seurakuntaa. Logoa pidetään organisaation tärkeimpänä tunnuksena, jota käytetään mm. kirjekuorissa, papereissa, kotisivuilla ja mainoksissa. Seurakuntien yleisemmin
käyttämissä logoissa on nähtävillä esimerkiksi kirkon kokonainen tai osittainen profiili, joka ilmentää selkeästi paikkakunnan tunnetuimman kiinteistön, kirkon.
Alajärven seurakunnan nykyinen logo on herättänyt kysymyksiä sen monitulkinnallisuudesta. Jotkut ovat nähneet logon viittaavaan kanteleeseen,
polkuun tai käärmeeseen. Seurakunnan julkisen tunnuksen yksiselitteisen
”luettavuuden” ja selkeän kannalta on aiheellista uudistaa logoa.
Nuorisonohjaaja Panu Malkasilta on valmistellut neljä erilaista mallia
(liite 5.), joissa on nähtävissä Alajärven Gabrielin kirkon ulkoinen profiili.
Uudistettua logoa käytettäisiin tunnusmerkkinä seurakunnallisissa esiintuloissa, kuten somessa (kotisivu, FB, Instagram), kirjekuorissa, julkaisuissa
(Kotikirkon kaikuja -lehdessä, mainoksissa) ja muissa tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee neljästä vaihtoehdosta uuden logon Alajärven
seurakunnan tunnukseksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Alajärven seurakunnan uudeksi logoksi nimenhuutoäänestyksellä yksimielisesti vaihtoehdon nro 1.
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4§
HAUTOJEN KESÄHOITOHINNASTO
Kirkkolain ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan hautasijamaksuja lukuun ottamatta, maksut vahvistaa kirkkoneuvosto.
Seurakunnan kesähoitohinnasto on tarkistettu edellisen kerran vuonna
2018. Nyt hintoja on tarkistettu n. 5 %. Seurakunta ottaa vastaan myös
pitkäaikaisia sopimuksia (enintään 5 vuotta). Hinnastossa on huomioitu
kertoimen avulla (kerroin 5,1) sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuvat
hintojen muutokset.
Uusi kesähoitohinnasto liite 6.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautojen kesähoitohinnaston oheisen liitteen
mukaisena.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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35 §
TILIEN LOPETTAMINEN SEKÄ TILINKÄYTTÖOIKEUDET
Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan testamenttiin tai lahjoitukseen liittyvät pankkitilit lakkautetaan ja niillä olevat varat siirretään seurakunnan ytunnuksen alaiselle pankkitilille.
Kyllikki Keisalalla oli tilejä Oma Säästöpankki Oyj:ssä (käyttötili FI08 4108
0011 1129 46 sekä säästötalletus FI21 4108 0010 6393 52), Alajärven
Osuuspankissa (FI86 5188 0720 0446 20 sekä FI 83 5188 0760 7028 06)
sekä S-Pankissa (FI93 3939 0027 3613 77).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Kyllikki Keisalan nimellä olevat em pankkitilit lopetaan;
2. varat siirretään Oma säästöpankki Oyj:hin avattavalle uudelle Alajärven seurakunnan nimissä olevalle testamenttirahasto – tilille;
3. haudanhoitoa varten siirretään 4 000 euroa;
4. tilinkäyttöoikeudet uuteen tiliin myönnetään talouspäällikkö Tuula
Luomalle sekä toimistosihteeri Anne Hattulalle;
5. talouspäällikkö Tuula Luoma valtuutetaan hoitamaan em pankkiasiat.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

36 §
JÄSENYYKSIEN IRTISANOMIEN
Kyllikki Keisala oli Alajärven Osuuspankin (518807-97010074) sekä EteläPohjanmaan Osuuskaupan (nro 1310 776764) jäsen.
Esitys, tal.pääll.:
Mikäli Alajärven Osuuspankin ja Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jäsenyydet eivät raukea itsestään, talouspäällikkö valtuutetaan sanomaan jäsenyydet irti. Osuusmaksut palautetaan Oma Säästöpankki Alajärven konttorissa olevalle testamenttirahaston tilille.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 31.12.2020
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu toteutumavertailu ajalta 1.1.2020 –
31.12.2020. Toteutumavertailu liite 7.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi toteutumavertailun ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020
tietoonsa saatetuksi.

38 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Seurakunnalle on tullut Lahden Karjalaseura ry:ltä avustusanomus Evakkopatsas -hankkeeseen. Patsas tulee Lahteen. Päätettiin muistaa 100 eurolla ko hanketta.

39 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet 31 / 2020; 1 / 2021 – 2 / 2021
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1 / 2021
Talouspäällikön päätösluettelot 1 / 2021
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.1. – 31.1.2021
Kirkkoherran ja muun papiston vapaa-aikasuunnitelma tammihuhtikuu 2021

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

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.

40 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan. Loppuhartauden, joka päätettiin Isä Meidän rukoukseen, jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 20.10.
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