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KOKOUSAIKA
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SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET

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

POISSA
Joensuu Sanna
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MUUT SAAPUMoisio Tapio
kirkkovalt. puh.joht.
VILLA OLLEET
Levijoki Antti-Kalle
kirkkovalt. varapuh.joht.
Luoma Tuula
talouspäällikkö, sihteeri
_______________________________________________________________________
ASIAT
§§ 58 - 72
_______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS
Ari Auranen
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Tuula Luoma
pöytäkirjanpitäjä _____________

Alajärvellä, huhtikuun 22. päivänä 2021
Ritva Leppäaho

Torsti Orajärvi

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.4. – 7.5.2021 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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58 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Auranen toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen sekä totesi kokouksen avatuksi.

59 §
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 9.4.2021.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

60 §
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 Ritva
Leppäaho ja Torsti Orajärvi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Ritva
Leppäaho ja Torsti Orajärvi.
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61 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: pykälän 68 Muut mahdolliset asiat kohdalla käsitellään Jonathan Johannson stipendin ja mitalin saaja, pykälä 69
Puun myynti ja loput pykälät siirtyvät kahdella numerolla eteenpäin (§ 70
Muut mahdolliset asiat jne).

62 §
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 kokouksessa olivat mukana Alajärven Osuuspankin / OP Privaten edustajat ja helmikuulla Oma Säästöpankin edustajat. Helmikuulla päätettiin, että kutsutaan myös LähiTapiolan edustajat
kertomaan omista sijoitus- ja varainhoitopalveluistaan, koska myös LähiTapiolalla toimipiste Alajärvellä.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi LähiTapiolan esittelyn sijoitus- ja varainhoitopalveluistaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi LähiTapiolan esittelyn sijoitus- ja
varainhoitopalveluistaan. Paikalla LähtiTapiolasta olivat asiakkuusjohtaja
Juha Niemi ja sijoitusasiantuntija Kaija Hakoniemi.
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63 §
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. Kiinteistötoimintaryhmän kokous 9.3.2021
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi em toimintaryhmän muistion. Lisäksi
tiedoksi tuotiin myös kirkon musiikki toimintaryhmän kokous, joka pidetty
14.4.2021.

64 §
PANKKITILIEN LOPETUS
Alajärven seurakunnan taloussäännön § 7 mukaan pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuutuksista päättää kirkkoneuvosto. Alajärven seurakunnalla on Alajärven Osuuspankissa lähetysrenkaiden tilejä,
joita ei enää käytetä (varmistettu viestintäkoordinaattori Tiina Akomeahilta, joka myös lähetyssihteeri). Tileillä ei ole varoja, mutta niistä menee joka kuukausi palvelumaksu, ja näin tilit menevät miinukselle.
Lisäksi on ns. virastotili, jonne on aikanaan mm virkatodistustuotot ohjautuneet. Myöskään tätä tiliä ei enää käytetä, koska kaikki laskutus hoituu
nykyään Kipan kautta ja tuloutuu seurakunnan päätilille.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy lopetettavaksi seuraavat tilit:
- FI58 5188 0720 0463 85 / Lähetysrengas Keski-Mäenpää
- FI12 5188 0740 0107 83 / Lähetysrengas Kirsi Jokela
- FI21 5188 0740 0064 50 / Lähetysrengas Pirkko Igendia
- FI16 5188 0740 0064 43 / Lähetysrengas Merja Kramsu
- FI36 5188 0720 0463 93 / Virasto
2) valtuuttaa talouspäällikkö Tuula Luoman hoitamaan pankkitilien lopettamisen. Mikäli tilillä varoja, ne siirretään seurakunnan tilille FI16
5188 0710 0002 69 ja sieltä tilitetään tarvittaessa ao. lähetysjärjestölle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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65 §
KYLLIKKI KEISALAN TESTAMENTTIRAHASTO LÄHETYSTYÖLLE SÄÄNNÖT
Alajärven seurakunta on saanut testamentilla varoja Kyllikki Keisalalta.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.1.2021 (14 §) päättänyt ottaa testamentin vastaan.
Kun seurakunta saa testamentin tai lahjoituksen, johon liittyy käyttöehto,
on saaduista varoista perustettava niin kutsuttu erityiskatteinen rahasto
seurakunnan kirjanpidon yhteyteen (Taloussääntö 20 §). Varat on pidettävä erillään seurakunnan muista varoista ja kirjanpidossa on kyettävä
seuraamaan varojen käyttöä.
Rahastolle on laadittava säännöt, mitkä kirkkovaltuusto hyväksyy.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kyllikki Keisalan testamenttirahaston lähetystyölle säännöt (säännöt liite 17).
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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66 §
KYLLIKKI KEISALAN TESTAMENTTIRAHASTO / KIRKKOTAIDE SÄÄNNÖT
Alajärven seurakunta on saanut testamentilla varoja Kyllikki Keisalalta.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.1.2021 (14 §) päättänyt ottaa testamentin vastaan.
Kun seurakunta saa testamentin tai lahjoituksen, johon liittyy käyttöehto,
on saaduista varoista perustettava niin kutsuttu erityiskatteinen rahasto
seurakunnan kirjanpidon yhteyteen (Taloussääntö 20 §). Varat on pidettävä erillään seurakunnan muista varoista ja kirjanpidossa on kyettävä
seuraamaan varojen käyttöä.
Rahastolle on laadittava säännöt, mitkä kirkkovaltuusto hyväksyy.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kyllikki Keisalan testamenttirahasto / kirkkotaide säännöt (säännöt liite 18).
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen muutoksella, että kohta 2. rivi
vanhan alttaritaulun restaurointiin muutetaan alttaritaulujen restaurointiin.
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67 §
PUUN MYYNTI
Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä ry / toiminnanjohtaja Arto Alanen oli
yhteydessä ja kertoi, että seurakunnan palstan läheisyydessä Pihlajakorvessa olisi hakkuukone. Seurakunnan metsässä olisi kaksi kuviota (513 ja
515), jotka vaatisivat metsänhoidollisesti kiireellisesti harvennusta. Kuviot
ovat hankalalla paikalla kaukana tiestä. Kaupassa kyse n. 200 m3 eli rahassa parista tuhannesta euroa. Alasen kanssa sovittu, että jos kone ehtii
sinne vielä näille lumille, hoidetaan kuviot kuntoon.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi puun myynnin Pihlajakorvessa (kuviot
513 ja 515, liite 19).
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

68 §
JONATHAN JOHANSSON MITALI JA STIPENDI 2021
Alajärven seurakunta on antanut vuosittain yhdelle kevään ylioppilaalle
Jonathan Johansson muistomitalin ja stipendin. Stipendirahaston perustajan saatetoiveena on ollut, että stipendin saaja on vaikeista elämänoloista huolimatta suorittanut kunnialla ja esimerkillisesti opintonsa. Lukion opettajisto on tavannut ehdottaa yhtä tai useampaa henkilöä stipendin ja mitalin saajaksi.
Esitys, khra: Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle ja talouspäällikölle valtuudet päättää
Jonathan Johansson mitalin ja stipendin saajan vuonna 2021 lukion opettajiston ehdotusta kuunnellen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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69 §
PUUN MYYNTI
Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Alanen oli yhteyksissä ja
esitti, että vaikka edellinenkin puukauppa on vielä kesken, nyt olisi hvyä
aika tehdä puukauppaa, sillä tukin kysyntä on kovempaa kuin vuosikymmeneen ja siten myös hintatasokin on vahvistunut sen mukaisesti. Kysyntä kohdistuu erityisesti kesäleimikoihin.
Linnunpurolla olisi paljon ojitusalueita tullut kasvunsa päähän. Nämä eivät
ole kesäkohteita, mutta Alasen mukaan kannattaisi kokeilla, kantaako hyvä kysyntä myös talvileimikoihin. Kuivalla kesäkelillä on hänen mukaansa
mahdollista korjata myös turvemaalta. Talvileimikoissa ei koskaan aivan
huippuhintoihin päästä ja siellä tukkiosuus on kangasmaita pienempää.
Lisäksi koivun osuus pienentää hehtaarituloja.
Alanen esittää suoritettavaksi avohakkuuta Linnunpuron palstalta liitteen
20 mukaisesti. Avohakkuunleimikon pinta-ala yhteensä noin 9,7 ha, määräarvio 1888 m3 ja hinta-arvio 69 040 €. Mikäli saadut tarjoukset eivät
miellytä, myyntiä on helppo siirtää.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi MHY:n esittämän puukaupan ja valtuuttaa MHY:n pyytämään tarjoukset seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen. Lisäksi todettiin, että leimikkoa
voisi kasvattaakkin, jos löytyy muitakin hyviä, kiireellisiä kohteita.

70 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita mahdollisia asioita ei tullut esille.
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Kirkkohallituksen yleiskirjeet 7 / 2021 – 11 / 2021
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A 2/2021 – A 4/2021
Kirkkoherran päätösluettelo1 / 2021
Talouspäällikön päätösluettelot 3 / 2021 – 5 / 2021
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.3. – 31.3.2021
Raportti kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koronakyselystä 2021

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

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.

72§
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 19.45.
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