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79 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen aluksi kirkkoherra Ari Auranen totesi, että seurakunnan kappalainen Harri SIlvolahti osallistuu kokoukseen opintojensa takia. Hän
suorittaa seurakuntatyön johtamisen tutkintoa ja siihen kuuluu osana tutustuminen hallintoon.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala toivotti kirkkoneuvoston jäsenet tervetulleiksi kirkkoneuvoston kokoukseen. Veisattiin virsi
401, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden. Todettiin kokous
avatuksi.

80 §
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 12.09.2017.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

81 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valitaan Jorma
Hauta-aho ja Elina Järvinen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Jorma
Hauta-aho ja Elina Järvinen.
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82 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Päätös:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

83 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä,
että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan muistio. Vuonna 2017 vuorossa Hirsikankaan
hautausmaa, ensi vuonna ns. vanha maa.
Esitys, tal.pääll:
Suoritetaan hautausmaan katselmus Hirsikankaan hautausmaalla ja siitä
laaditaan muistio, joka käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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84 §
KOMMENTOINTIA ALUEELLISESTA KESKUSREKISTERISTÄ
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokoukseen 10.11.2015, että kirkonkirjojen pito toteutetaan Suomen ev.lut. kirkossa tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Perustettavat keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista tai alueellisesti seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä
seurakunnista. Seinäjoelle perustettavan alueellisen keskusrekisterin on
suunniteltu aloittavan toimintansa 1.1.2019.
Alueellinen keskusrekisteri tuottaa liitteenä 10 olevassa palveluluettelossa määritellyt palvelut sopijaseurakunnille niin, että palvelut tukevat seurakuntien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen sopijapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. Kirkonkirjoihin perustuvat todistukset, otteet ja jäljennökset antaa sopijaseurakunnan puolesta alueellisen keskusrekisterin johtaja tai
hänen määräämänsä muu kirkonkirjojen pitämiseen perehtynyt viranhaltija.
Sopimuksen solmineiden seurakuntien kirkkovaltuustot/ seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot nimeävät alueellisen keskusrekisterin
yhteisjohtokuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulisi
olla ensisijaisesti viranhaltijoita.
Alueellinen keskusrekisteri on resursoitu siten, että se pystyy tuottamaan
asiakasseurakunnille kirkonkirjojenpidon tehtävät. Lähtökohtana pidetään, että alueellisen keskusrekisterin vähimmäispopulaatio on 100 000
jäsentä. Laskennallisesti yksi rekisterisihteeri/palvelusihteeri tarvitaan 20
000 jäsentä kohti. Tällä mallilla keskusrekisterin vuosikustannukset ovat
n. 2,7 euroa/jäsen.
Lapuan hiippakunnan tavoitteena on perustaa alueellinen keskusrekisteri
Seinäjoelle, jossa sen toiminta alkaa 1.1.2019. Tuomiokapitulin nimeämä
valmistelija Tuomas Palola odottaa seurakunnilta kommentointia lokakuun 2017 loppuun mennessä, jotta tuomiokapitulin nimeämä ohjausryhmä voisi aloittaa valmistelutyönsä ensi vuoden alusta.
Päätösesitys, khra:
Kirkkoneuvosto keskustelee Seinäjoelle 1.1.2019 perustettavasta keskusrekisteristä ja sen vaikutuksista Alajärven seurakuntaan.
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Kirkkoneuvosto kävi vilkasta keskustelua keskusrekisteristä. Todettiin
mm.:
- vaikuttaako kirkosta eroamiseen, kun ei saada enää palvelua mihin
opittu
- meneekö liian suuriin kokonaisuuksiin seurakuntalaisten silmistä katsottuna
- vaikutus myös talouteen sekä henkilöstöön
Kirkkoherra Ari Auranen totesi lopuksi, että vaikutus myös budjettiin. Johtoryhmän tehtäväksi tulee käsitellä uudelleen henkilöstöstrategia, joka
tulee sitten myöhemmin uudelleen myös kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

85 §
OHJEET KOLEHTI- JA KERÄYSVAROJEN VASTAANOTTAMISESTA NOUDATETTAVASTA
MENETTELYSTÄ
Seurakunnan talossäännön 19 §:n mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeet
kolehti- ja keräysvarojen vastaanottamisesta noudatettavasta menettelystä.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 11. mukaiset ohjeet kolehti- ja keräysvarojen vastaanottamisesta noudatettavasta menettelystä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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86 §
TALOUSARVION 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018 – 2020
KEHYS- JA LAADINTAOHJEET
Kirkkojärjestyksen 15 luvun pykälien 1 ja 2 mukaan seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja
taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi. Myös seurakunnan taloussäännön 3 §:ssä on annettu
ohjeita talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohtia (kirkkohallitus ohjeistus maaliskuulta 2017):
”Suomen kokonaistuotanto (bkt) kasvoi 1,4 % vuonna 2016. Kasvu oli
suurin viiteen vuoteen.
Suomen bkt:n ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 1,5 %. Ensi vuonna kasvua olisi hitusen enemmän, mutta vuonna 2019 kasvua olisi alle 1,5
%. Ennustetalot ovat melko yksimielisiä kasvuluvuista. Joskin suurempiakin lukuja on esitetty, enimmillään 2 %.
Inflaatio on ollut alhaisella tasolla pitkään. Nyt ennustetaan loivaa kasvua
siten, että vuonna 2017 inflaatio olisi vähän yli prosentin ja kasvaisi edelleen vuodeksi 2018. Nousu olisi kuitenkin vähäistä.
Palkkakulut ovat olleet kiky-sopimuksen perusteella käytännössä miinusmerkkisiä, koska lomarahojen leikkaus vähentää palkkoja. Vuodeksi 2018
ansiotason ennustetaan nousevan noin 1,3 prosenttia, eli odotettavissa
on palkkojen korotuksia. Työttömyysasteen odotetaan hieman laskevan.
Työllisten määrän kasvu ja palkkojen korotukset tukevat verotettavan tulon kasvua.
Edellä mainittujen skenaarioiden perusteella kirkollisveron kasvulle olisi
olemassa edellytykset. Vuosina 2015 ja 2016 kirkollisverot vähenivät ja
sama suunta toteutuu myös tänä vuonna. Tämän vuoden verokertymää
heikentää myös kiky-sopimuksen mukaiset veronkevennykset. Jos talous
piristyy ennustetun mukaisesti ja palkkasumma kasvaa, on kirkollisveroon
odotettavissa ansiotulojen kehityksen mukaista kasvua vuodeksi 2018. Jäsenmäärän kehitys, erityisesti työssäkäyvien ikäryhmissä, kuitenkin jarrut___________________________________________________________________
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taa kasvua. Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2018 kirkollisveron
määrän pysyisi vuoden 2017 tasolla.
Vaikka työikäisen väestön kirkkoon kuuluminen on alhaista, on kirkollisveroa maksavia jäseniä kuitenkin niin paljon, että talouden piristymisen
myötä lähitulevaisuudessa ansiotulojen kasvu riittäisi kattamaan jäsenmäärän alenemisen.
Talous kasvaa epätasaisesti ja erot maan eri osissa saattavat olla suuria.
Talouden kasvu on suurinta niin kutsuissa kasvukeskuksissa. Kasvua ei
välttämättä ole lainkaan paikkakunnilla, joita vaivaa muuttotappio ja joissa teollisuuden, palveluiden ja muun tuotannon työpaikkoja on vähän.
Valtionrahoituksen indeksikorotus jäädytettiin vuosiksi 2017–2019. Seurakuntien osuus kirkon saamasta valtionrahoituksesta pysynee nykytasolla. Kirkon keskusrahastomaksu on suunniteltu pysyvän 7,5 %:ssa myös
vuonna 2018. Sosiaaliturvamaksu alenee kiky-sopimuksen perusteella.
Kirkon eläkerahaston vuoden 2017 talousarviossa on mainittu eläkerahastomaksujen muutokseksi vaihtoehtoa, jossa työnantajan eläkemaksu
alenisi 22,5 %:iin ja kirkollisverosta perittävä eläkerahastomaksu nousisi
viiteen prosenttiin. Asiasta päätetään kirkolliskokouksessa toukokuussa.
Työnantajan eläkemaksusta tehdään kiky-sopimuksen mukainen 0,2 %yksikön alennus, jolloin maksu olisi 22,3 %. Vuosina 2019 ja 2020 maksua
alennetaan edelleen 0,4 prosenttiyksikköä vuodessa.”
Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bkt:n ennustetaan
kasvavan tänä vuonna 2,4 %:iin. Kulutuksen kasvua tukevat työllisyyden
koheneminen, kotitalouksen reaalitulojen kasvu sekä kuluttajien odotusten vahvistuminen. Kasvun perusta vankentuu, kun myös viennin kasvu
kiihtyy lähes viiteen prosenttiin. Vuoden 2018 bkt:n kasvu on 1,6 %. Erityisesti yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien reaalitulojen kasvu hidastuu. Yksityisten investointien kasvu hidastuu johtuen lähinnä rakennusinvestointien kasvun tasaantumisesta. Vuonna 2019 bkt:n
kasvu jää 1,5 %.
Verotulot:
Kirkollisverot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko
maassa edelliskuussa kertyneistä työnantajien maksamista ennakonpidätyksistä. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Jokaisen kuukauden verotilitys sisältää kuluvassa olevan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä verovuodelta.
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Valtionvarainministeriö on vahvistanut kirkollisveron tilityksissä vuonna
2017 käytettäväksi jako-osuudeksi 2,88, % (aikaisemmin 2,97 %). Jakoosuus aleni vuoden 2016 tasosta 3,1 % ja vaikutus näkyy kirkollisveron tilityksissä helmikuun tilityksestä lähtien. Alajärven seurakunnassa kirkollisverotuloja on elokuun loppuun mennessä kertynyt 44 367 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan mennessä. Valtionosuuksia on kertynyt 2 517 euroa vähemmän ja yhteistöveroja 32 086 €. Eli yhteensä verotulokertymä on 31.8. noin 78 970 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä sekä muista annettavista ohjeista ja
perusteista.
Talousarviossa 2018 huomioitavat ohjeet:
- Taloustoimisto laskee henkilöstömenot talousarvioon KirVesTes:n
mukaisilla palkankorotustiedoilla sekä huomioiden kiky-sopimuksen
vaikutukset sivukuluihin.
- Huomioidaan aiemmin päätetyt henkilöstömuutokset.
- Sijaisten palkkaamista vältetään.
- Käyttötalousmenojen osalta (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja
tavarat) pysytään enintään vuoden 2017 tasolla (+/- 0 %), mieluimmin
karsintaa (- 2 – 3 %).
- Kiinteistöjen osalta ylläpitomäärärahojen lisäksi varataan määrärahat
mahdollisiin vuosikorjauksiin (myös niissä väh. + / - 0 %)
- Investoinnit ja vuosikorjaukset valmistellaan kiinteistötyöryhmässä ja
metsätalouden tulo- ja menoarviot saadaan Metsänhoitoyhdistykseltä.
- Kiinnitetään huomioita tavoitteisiin / painopistealueisiin.
Vuoden 2018 talousarvion laadintaohje työaloille valmistellaan edellä
olevista lähtökohdista.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi edellä olevan taloustilanteen yleisen
kuvan sekä hyväksyy vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeen lähtökohdat.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Kaarina Paalijärvi poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen.
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87 §
METSÄNMYYNTI
Alajärven Metsänhoitoyhdistys laatii vuosittain suunnitelmat seurakunnan metsien hoidosta metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Tälle vuodelle on puunmyytituloja arvioitu kertyvän Alajärven osalta 45 000 euroa ja
Lehtimäen osalta 70 000 euroa. Vuonna 2016 ei tehty uusia puukauppoja,
vaikka talousarvioon oli suunniteltu metsänmyyntiä yhteensä 135 000 euron edestä.
Metsänhoitoyhdistys Alajärvi on pyytänyt pystykauppatarjouksia tilasta
Myllymäki 9:112 (Lehtimäki):
 kuvio 125 4,8 ha ja kuvio 128 8,3 ha

Tarjouksia metsänhoitoyhdistys on saanut seuraavilta: Akonkosken Saha
Oy, Keitele Forest Oy, UPM-Kymmene Oyj sekä Metsäliitto Osuuskunta.
Metsänhoitoyhdistys / Arto Alanen antaa vielä lisäselvityksiä ennen kokokousta. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto liite 12.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää kenen kanssa puukauppa tehdään saatujen
lisäselvityksien perusteella.
Päätös:
Saatujen lisäselvitysten perusteella kirkkoneuvosto päätti hyväksyä
Akonkosken Saha Oy:n tarjouksen.
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88 §
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 14.06.2017 pitämän kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä se ollut yleisesti nähtävänä Alajärven kirkkoherranvirastossa ajalla 16.6. – 15.7.2017.
Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa.
Kirkkovaltuuston tekemät päätökset:
18 § Kirkkoneuvoston hankintarajat
19 § Vuoden 2016 tilinpäätös
20 § Alajärven seurakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 sekä
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2016
21 § Vuoden 2018 tuloveroprosentti
22 § Alajärven seurakunnan taloussääntö
23 § Lehtimäen kappeliseurakunnan seurakuntamestarin viran muuttaminen osa-aikaiseksi
24 § Lehtimäen kappeliseurakunnan osa-aikaisen seurakuntamestarin
johtosääntö
25 § Lisämääräraha / Suviranta
26 § Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan tilintarkastuskertomus vuodelta
2016 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta
2016
Esitys, khra.: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessa 14.6.2017
tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan eivätkä ole kirkkolain ja kirkkojärjestyksen vastaisia ja päättää panna täytäntöön nämä päätökset.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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89 §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 31.07.2017
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu toteutumisvertailu ajalta 1.1.2017 –
31.07.2017. Toteutumavertailu liite 13.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

90 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-

-

-

-

Kirkkoherra Ari Auranen toi lyhyesti terveiset Israelin matkasta, johon
osallistui kirkkoneuvoston jäsenistä myös Jorma Hauta-aho ja Elina
Järvinen.
Paalijärvi-Teerinevan vesiosuuskunta liittyy Alajärven kaupungin vesilaitokseen 1.1.2018 alkaen. Seurakunnan osalta koskee Suvirannan
leirikeskusta. Alajärven kaupungille tulee toimittaa allekirjoitettuna
siirtosopimus, joka toimii Alajärven kaupungin liittymissopimuksena.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö allekirjoittavat siirtosopimuksen.
Evijärven seurakunnan johtoryhmä on kutsunut Alajärven seurakunnan johtoryhmän Evijärvelle 9.10.2017 klo 15 keskustelemaan taloushallinnon yhteistyöstä. Evijärvi on halukas jatkossakin ostamaan talouspäällikön palveluita Alajärven seurakunnalta. Suunnitteilla on
muutakin yhteistyötä Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan seurakuntien
kesken (lähinnä Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli). Aluksi asian
tiimoilta on tarkoitus kokoontua kirkkoherrojen kesken, sitten kirkkoherrat ja talouspäälliköt ja viime vaiheessa myös johtoryhmät kutsutaan mukaan. Kapitulin edustajana mukaan kutsutaan lakimiesasessori Tuomas Hemminki.
Kirkkoherra jakoi kirkkoneuvoston jäsenille Jari Jolkkosen kirjan Reformaation tarina.
Kirkkoherra ilmoitti tulevat kirkkoneuvoston kokoontumisajankohdat:
to 26.10. ja to 23.11. sekä jouluruokailu ke 13.12 klo 17 ja kirkkovaltuuston kokous klo 18 alkaen samana päivänä.
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91 §
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. Julistustyön johtokunta 3 / 2017 16.8.2017
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

92 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelot 13 / 2017 - 15 2017
Talouspäällikön päätösluettelot 8 / 2017
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.5. – 31.8.2017
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 10 / 2017 – 12 / 2017
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 7 /2017 – 8 / 2017
Raportti / Rakenteiden kuntotutkimus / Suviranta
Kipan tiedote / Kuukausiraportoinnin muutos

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

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

93 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan.
Veisattiin virsi 563, jonka jälkeen puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.46.
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