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94 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 289. Kirkkoneuvoston pueenjohtaja Ari
Auranen toivotti kirkkoneuvoston jäsenet tervetulleiksi kirkkoneuvoston
kokoukseen sekä piti piti alkuhartauden. Todettiin kokous avatuksi.

95 §
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 18.10.2017.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

96 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valitaan Aune
Kuoppa-aho ja Kimmo Niskala.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Aune
Kuoppa-aho ja Kimmo Niskala.
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97 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: pykälät 100 ja 101 käsitellään ensiksi ja
sen jälkeen palataan alkuperäiseen järjestykseen. Tämä siksi, että kokouksessa mukana varhaisnuoriso- ja nuorisotyöstä vastaava pappi Terho Kanervikkoaho, mitä ko pykälät käsittelee.

98 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kirkkoneuvosto suoritti hautaustoimen ohjesäännön §:n 16 mukaisen
hautausmaan ja sillä olevien huoltorakennuksien katselmuksen
20.9.2017.
Tällä kertaa vuorossa oli Hirsikankaan hautausmaa. Katselmuksesta pidettiin pöytäkirjaa ja se on sovittu tarkastettavaksi kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys, tal.pääll.:
Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja tarkastetaan ja merkitään tiedoksi.
Pöytäkirja liite 14.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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99 §
ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA 2018–2021
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirien alueiden seurakunnat hyväksyivät sopimuksen yhteisestä kehitysvammatyöstä 2001 ja se tuli voimaan 2002. Seurakuntien yhteistä kehitysvammatyötä varten on kirkkolain 12 luvun 1 §:ssä tarkoitettu Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan yhteisjohtokunta, johon kuuluu 10 seurakuntien valitsemaa jäsentä. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Rovastikunnan edustajan valitsee seurakunnan kirkkovaltuusto. Järvi-Pohjanmaan rovastikunnassa vastuuvuoro on Alajärven seurakunnan kirkkovaltuustolla, joka valitsee yhteisjohtokunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille 2018–2021.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle Etelä- ja KeskiPohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinnasta vuosille 2018–2021.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityshuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan Kaarina Höykinpuro ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anja Rentola vuosille 2018 - 2021.
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100 §
NUORISOTYÖNOHJAAJA KRISTIINA YLITALON KIRJE
Nuorisotyönohjaaja Kristiina Ylitalo esittää kirkkoneuvostolle 4.10.2017
osoittamassaan kirjeessä, että nuorisotyönohjaajan viran täyttöprosessissa otettaisiin huomioon hänen toiveensa säilyttää tehtävässään nuorisotyön painopiste.
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön johtokunnan kokouksessa 26.9.2017 (6 §)
kuultiin nuorisotyönohjaaja Kristiina Ylitalon antama tilannekuvaus hänen
työtehtävistään.
Käsiteltyään kysymystä nuorisotyönohjaajan avoimesta virasta johtokunta päätti (7 §) esittää kirkkoneuvostolle, ”että seurakunnassa laitetaan
hakuun nuorisotyönohjaajan virka, jonka pääpaino on nuorisotyössä. Johtokunta asettaa kuitenkin strategiseksi tulevaisuuden tavoitteeksi kahden
nuorisotyöntekijän saumattoman yhteistyön, mikä tarkoittaa varhaisnuoriso- ja nuorisotyön välisen rajan häivyttämistä. Hakijalta edellytetään
näin ollen hyviä tiimityöntaitoja”.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi nuorisotyönohjaaja Kristiina
Ylitalon lähettämän kirjeen. Liite 15.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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101 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖPROSESSI
Alajärven seurakunnan nuorisotyönohjaajan avoimeen virkaan, jonka
painopisteenä on lapsi- ja varhaisnuorisotyö sekä osallistuminen rippikouluun että varsinaiseen nuorisotyöhön, kirkkoneuvosto valitsi 16.5.2012
(47§) pitämässään kokouksessa Kristiina Ylitalon.
Kirkkoneuvosto myönsi 21.10.2015 (115§) pidetyssä kokouksessa nuorisotyönohjaaja Ville Joensuulle virkavapautta 20.4.2015–31.1.2016 ja 1.2.–
31.8.2016. Edellisestä virkavapaudesta johtuen kirkkoneuvosto päätti
(115§) väliaikaisena ratkaisunaan valita Joensuun sijaiseksi Panu Malkasillan työnpainopisteen ollessa varhaisnuorisotyössä ja vastaavasti Ylitalo
sai tuolloin vastuulleen nuorisotyön painopisteen.
Ville Joensuun irtisanouduttua nuorisotyönohjaajan virasta 1.9.2016 kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.10.2016 (58§) siirtää virantäytön
vuodelle 2017 Malkasillan jatkaessa viransijaisena, kunnes virka on täytetty.
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön johtokunta päätti 26.9.2017 (7§) pidetyssä
kokouksessa esittää kirkkoneuvostolle, että nuorisotyönohjaajan virka,
jonka painopisteenä on nuorisotyö, laitettaisiin hakuun keskiviikkona
1.11.2017 haun päättyessä torstaina 30.11.2017 klo 16.00. Johtokunnan
esityksenä (8§) on myös, että kirkkoneuvoston nimeämään haastatteluryhmään osallistuisivat muiden muassa työalasta vastaava teologi Terho
Kanervikkoaho ja nykyinen viranhaltija Kristiina Ylitalo sekä varhaisnuoriso- ja nuorisotyön johtokunnasta Lea Murto ja Hanna Nieminen.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa avoimeksi varhais- ja nuorisotyön johtokunnan esityksen mukaisesti nuorisotyönohjaajan viran, jonka pääpaino
on nuorisotyössä. Virka julistetaan avoimeksi alkaen 1.11. ja päättyen
30.11.2017 klo 16. Kirkkoneuvosto nimeää haastatteluryhmän jäseniksi
johtoryhmän, johon osallistuvat myös työalasta vastaava teologi Terho
Kanervikkoaho ja varhaisnuoriso- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja Lea Murto ja jäsen Hanna Nieminen.
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Työalasta vastaava pappi Terho Kanervikkoaho antoi tilannekuvan seurakunnan tämän hetkisestä varhaisnuoriso- ja nuorisotyöstä, jonka jälkeen
käytiin vilkasta keskustelua.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen lisäyksellä, että hakuilmoitus
julkaistaan myös Kotimaa –lehdessä viikolla 44 sekä Lapuan hiippakunnan
ja seurakunnan omilla kotisivuilla.
Terho Kanervikkoaho poistui kokouksesta.

102 §
PANKKITILIN FI15 1297 3000 0621 86 LOPETUS NORDEASSA
Alajärven seurakunnalla on pankkitili Nordean Alajärven konttorissa, joka
lopetetaan 1.11.2017 alkaen. Lähimmät Nordean konttorit ovat sen jälkeen Lapualla ja Kauhavalla. Nordeassa asiointi tapahtuu pääasiassa ajanvarauksella. Seurakunnan Nordeassa olevaa tiliä ei käytetä enää maksutilinä.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää lopettaa seurakunnan omistaman tilin
FI15 1297 3000 0621 86 Nordeassa. Varat siirretään seurakunnan tilille
Alajärven Osuuspankkiin FI16 5188 0710 0002 69.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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103 §
JOHANSSON JONATAN LAHJARAHASTO TILIN FI68 2052 2000 0210 70 LOPETTAMINEN
NORDEASSA
Alajärven seurakunnan Jonathan Johansson lahjarahastotili on Nordean
Alajärven konttorissa. Konttori suljetaan 1.11.2017 alkaen. Tämän jälkeen
lähimmät konttorit ovat Lapualla ja Kauhavalla. Tilillä ei ole muita tapahtumia kuin stipendin nosto toukokuulla ja siitä aiheutuva palvelumaksu.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää, että Jonathan Johanson lahjarahastotili FI68
2052 2000 0210 70 lopetataan Nordeassa ja sille avataan uusi lahjarahastotili Alajärven Osuuspankkiin, jonne tilillä olevat varat siirretään.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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104 §
OSAKKEIDEN MYYNTI / NEO INDUSTRIAL B
Vuoden 2018 alussa astuu voimaan Euroopan laajuinen sijoittajansuojaa
parantava MiFID II –viranomaissääntely. Sääntely edellyttää, että kaikilla
arvopaperikauppaa käyvillä yrityksillä ja yhteisöilla on oltava LEI-tunnus
3.1.2018 alkaen.
Suomessa LEI-tunnuksia voi hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemusmaksu on 110 euroa, joka sisältää ensimmäisen vuoden vuosimaksun. Sen jälkeen vuosimaksu on 70 euroa. Hintoihin lisätään alv 24 %.
Hinnat elokuulta 2017 ja ne saattavat muuttua. LEI-tunnus on voimassa
vuoden myöntämishetkestä alkaen ja se uusitaan vuosittain maksamalla
vuosimaksu rekisterin pitäjälle.
Alajärven seurakunta omistaa Neo Industrial B osakkeita 340 kpl. Kirjanpitoarvo osakkeilla on 2 859,19 euroa. Osakkeista saatu osinko on ollut minimaalinen (ei ole riittänyt edes säilytyspalkkion maksuun).

Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin Neo Industrial B osakkeet. Osakkeet ovat säilytyksessä Oma Säästöpankin Alajärven konttorissa. Myyntitehtävä annetaan Oma Säästöpankin tehtäväksi ja osakkeet myydään
päivän kurssiin. Samalla lopetetaan Oma Säästöpankki Alajärven konttorissa oleva arvo-osuustili 12 4924 012A000002498 (säilytysnumero
4924012A01955603) ja säilytys.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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105 §
OSAKKEIDEN MYYNTI / METSÄ BOARD OYJ
Vuoden 2018 alussa astuu voimaan Euroopan laajuinen sijoittajansuojaa
parantava MiFID II –viranomaissääntely. Sääntely edellyttää, että kaikilla
arvopaperikauppaa käyvillä yrityksillä ja yhteisöilla on oltava LEI-tunnus
3.1.2018 alkaen.
Suomessa LEI-tunnuksia voi hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemusmaksu on 110 euroa, joka sisältää ensimmäisen vuoden vuosimaksun. Sen jälkeen vuosimaksu on 70 euroa. Hintoihin lisätään alv 24 %.
Hinnat elokuulta 2017 ja ne saattavat muuttua. LEI-tunnus on voimassa
vuoden myöntämishetkestä alkaen ja se uusitaan vuosittain maksamalla
vuosimaksu rekisterin pitäjälle.
Alajärven seurakunta omistaa Metsä Board Oyj:n osakkeita 495 kpl. Kirjanpitoarvo osakkeilla on 882,15 euroa. Osinkoa osakkeita on saatu viime
vuosina n. 90 € / vuosi.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin Metsä Board Oyj:n osakkeet.
Osakkeet ovat säilytyksessä Lehtimäen Osuuspankissa, joten myyntitehtävä annetaan heidän tehtäväkseen. Osakkeet myydään päivän kurssiin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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106 §
LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN (60 %) AUKI JULISTAMINEN
Lehtimäen kappeliseurakunnan pitkäaikainen seurakuntamestari Erkki
Keisanen on jäämässä eläkkeelle 1.2.2018 alkaen. Kirkkovaltuusto on
kokouksessaan 14.6.2017 (23 §) päättänyt muuttaa viran osa-aikaiseksi,
jolloin työaika on 60 % työajasta. Palkka osa-aikaisessa virassa määräytyy
osa-aikaisuusprosentin mukaisesti. Samassa kokouksessa kirkkovaltuusto
hyväksyi osa-aikaisen seurakuntamestarin viran johtosäännön.
Seurakuntamestarin johtosäännön mukaan seurakuntamestari toimii suntiona, seurakuntapuutarhurina, vahtimestarina sekä talonmiehenä. Johtosäännössä tehtävät on lueteltu tarkemmin.
Ennen viran täyttämistä vakinaisesti virka on julistettava haettavaksi ilmoittamalla siitä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai
muulla asianmukaisella tavalla. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää
siitä, kun ilmoitus on julkaistu, sitä päivää mukaan lukematta. Hakuaika
päättyy virka-ajan päättyessä hakuajan viimeisenä päivänä, joka on mainittava hakuilmoituksessa.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää:
- julistaa Lehtimäen kappeliseurakunnan seurakuntamestarin viran
haettavaksi 30.11.2017 mennessä,
- hakuilmoitus julkaistaan Torstai –lehdessä 1.11. (liite 16.), laitetaan
seurakunnan kotisivuille sekä Työvoimahallinnon sivuille,
- hakijoiden määrästä riippuen haastatteluun kutsutaan 3 – 4 hlöä,
- haastattelut pidetään tiistaina 12.12. (johtoryhmä sekä suntio Kullervo Ketonen)
- valinta suoritetaan keskiviikkona 3.1.2018 klo 18 pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Kaarina Paalijärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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107 §
URAKKATARJOUSPYYNTÖ HAUDANKAIVUU / LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN
HAUTAUSMAA
Lehtimäen kappeliseurakunnan seurakuntamestarin eläköityessä
1.2.2018 alkaen, hautojen kaivaminen ja peittäminen on tarkoitus ulkoistaa. Tähän saakka työ on suoritettu omana työnä (käsin).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää pyytää urakkatarjoukset haudankaivuusta sekä
peittämisestä Lehtimäen kappeliseurakunnan hautausmaalla. Ilmoitus
julkaistaan Torstai –lehdessä (liite 17.) sekä seurakunnan kotisivuilla.
Urakkatarjouspyyntö liitteenä (liite 18).
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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108 §
TYÖSUOJELUVAALIEN TULOS SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO TOIMIKAUDELLA 2018 – 2021
Seurakunnassa, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen
työntekijää, on perustettava neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhteistyötoimikunta kirkon yhteistoimintasopimuksessa tarkoitettua edustuksellista yhteistoimintaa varten. Toimikunnassa on enintään 12 jäsentä ja
toimikunnan jäsenmäärästä sovitaan paikallisesti. Vähintään neljäsosan
jäsenistä tulee edustaa työnantajaa.
Yhteistyötoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan
työntekijät. Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö. Jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, työnantajan edustaja
toimii lisäksi kirkkoherra. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet.

Alajärven seurakunnassa yhteistyötoimikunnan muodostavat kirkkoherra,
työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut sekä työntekijöiden edustaja.
Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi päättyy 31.12.2017. Työntekijäkokouksessa 11.10.2017 on valittu uudet työsuojeluvaltuutet. Valtuutettujen uusi toimikausi on 2018 – 2021. Työsuojeluvaltuutetuksi tuli valituksi
Ismo Pitkänen, 1. varavaltuutetuksi Tiina Akomeah ja 2. varavaltuutetuksi
Hille Heinola. Tiina Akomeah toimii myös työntekijöiden edustajana.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi työsuojeluvaalien tuloksen ja yhteistyötoimikunnan kokoonpanon toimikaudeksi 2018 – 2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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109 §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 31.08.2017
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu toteutumisvertailu ajalta 1.1.2017 –
31.08.2017. Toteutumavertailu liite 19.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1. – 31.8.2017.

110 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Sotkamon Urkurakentajat ovat syksyn aikana tehneet vuosihuollot seurakunnan uruille. Huollon yhteydessä heräsi epäilys, että seurakuntatalon ja
Lehtimäen kirkon urkujen puhallinmoottorin ympärillä olevassa laatikossa
saattaa olla asbestia. Kanttori Ismo Pitkänen on ottanut kummastakin laatikosta näytteet ja ne lähetettiin Kuopioon, josta saatiin vastaus 26.10. ja
vastauksessa todetaan, että näyte sisältää asbestia. Urut ovat olleet jo
käyttökiellossa. Nyt pyritään löytämään mahdollisimman pian henkilö, jolla olisi pätevyys tehdä asbestitöitä. Seurakuntatalon urkujen laatikko on
helppo korjata, sillä laatikko voidaan ottaa irti kokonaisuudessaan ja tuoda ulos. Lehtimäen kirkon kohdalla tilanne on haasteellisempi.
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111 §
JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI
Johtokunnassa oleva kirkkoneuvoston edustaja tuo tiedoksi pääpiirteittäin johtokunnan kokoksessa käsitellyt asiat, jotka merkitään tiedoksi.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat johtokuntien pöytäkirjat:
1. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön johtokunta 26.9.2017
2. Lapsi- ja perhetyön johtokunta 2 / 2017 27.9.2017
3. Lähetystyön johtokunta 4 / 2017 28.9.2017
4. Diakoniatyön johtokunta 2 / 2017 4.10.2017
5. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 2 / 2017 4.10.2017
6. Julistustyön johtokunta 4 / 2017 5.10.2017
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em johtokuntien pöytäkirjan tietoonsa saatetuksi.
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12 §
TIEDOTUSASIAT
-

Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan seurakunnista Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli
ja Soini järjestävät tulevaisuusseminaarin Vimpelin seurakuntatalossa torstaina 15.2.2018 klo 17.30–20.30. Tuolloin etsimme seurakuntien tulevaisuuden yhteistyön malleja Lapuan hiippakunnan lainoppineen asessori Tuomas
Hemmingin kanssa. Seminaarin alussa Hemminki käsittelee kirkon talousnäkymiä sekä siihen varautumisen keinoja. Tilaisuus jatkuu johtoryhmien yhteisellä keskustelulla, jossa esille nousevat esimerkiksi taloustoimistojen välinen
yhteistyö sekä seurakuntarakennekysymykset.

-

Muut tiedotusasiat:
1. Talouspäällikön päätösluettelot 9 / 2017 – 12 / 2017
2. Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.9 – 30.9.2017
3. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 13 / 2017 – 15 / 2017
4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 7 /2017 – 8 / 2017

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

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti seuraavien kokousten aikataulut:
kirkkoneuvoston kokous 23.11. klo 18 ja jouluruokailu sekä kirkkovaltuuston kokous 13.12.

113 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan.
Veisattiin virsi 548, jonka jälkeen puheenjohtaja piti loppurukouksen sekä
totesi kokouksen päättyneeksi.
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