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60 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala toivotti kirkkoneuvoston jäsenet tervetulleiksi kirkkoneuvoston kokoukseen. Tämän jälkeen
veisattiin virrestä 111 säkeistöt 1 – 4 sekä pidettiin alkuhartaus. Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.

61 §
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 22.5.2017.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

62 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valitaan Torsti
Orajärvi ja Erkki Peltokangas.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Torsti
Orajärvi ja Erkki Peltokangas.
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63 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kokouksen työjärjetykseksi
seuraavalla muutoksella: §:n 74 Muut asiat kohdalla käsitellään JärviPohjanmaan rovastikunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 sekä
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2016. Loput §:t
siirtyvät numerolla eteenpäin.

64 §
ALAJÄRVEN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2016
Tilintarkastuskertomus on KJ 15:9 mukaan laadittava toukokuun loppuun
mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.
Alajärven seurakunnan tilintarkastaja on luovuttanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2016 tilintarkastuksen suorittamisesta. Säilä esittää, että
tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille. Kertomuksessa ei ole muistutuksia tilivelvollisia kohtaan.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2016 sekä esittää, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2016. Tilintarkastuskertomus liite 5.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Lisäksi talouspäällikkö luki tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastukseen liittyen (liite 5 a).
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65 §
VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTTI
Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan tuloveroprosentista. Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle tuloveroprosentin suuruus viimeistään edeltäneen vuoden marraskuun 17.
päivänä.
Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita
tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Vuoden 2016 aikana Alajärven seurakunnan verotulot nousivat n. 0,5 %
vuoteen 2015 verrattuna (sisältäen valtionrahoituksen). Syynä kasvuun
oli yhteisöverot, joita aikaisemmilta vuosilta kertyi vielä n. 29 800 euroa.
Vaikka verotulot yhteensä kasvoivat hieman, kirkollisverotulot laskivat 1,3
%. Verotulojen määrä vuonna 2016 oli yhteensä 1 937 293 euroa, josta
kirkollisverotulojen osuus oli 1 708 603 euroa. Vuodelle 2017 kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 1 685 000 euroa. Yhteisöveroja aikasemmilta vuosilta ei juurikaan enää kerry. Verohallinnon arvion mukaan (helmikuu 2017) seurakunnan tälle vuodelle kertyvät verotulot olisivat noin
1 672 000 euroa. Alkuvuodesta (30.4. saakka) kirkollisveroja on kertynyt
3,2 % vähemmän vuoteen 2016 verrattuna.
Koska verotulot näyttävät olevan laskusuunnassa, seurakunnassa on jo
ryhdytty toimenpiteisiin säästöjen saamiseksi. Jotta kirkollisveroprosenttia ei tarvitsisi nostaa, henkilöstörakennetta tutkitaan tarkkaan eläköitymisten yhteydessä.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Alajärven seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 on 1,75 %.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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66 §
JONATHAN JOHANSSON MITALI JA STIPENDI 2017
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 suosittanut kunnialla ja esimerkillisesti opintonsa. Lukion opettajisto on tavannut ehdottaa yhtä tai useampaa henkilöä stipendin ja mitalin saajaksi.
Esitys, khra: Merkitään tiedoksi, että Johathan Johansson mitalin ja stipendin saa tänä
vuonna ylioppilas Tuure Rajala.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi Jonathan Johansson mitalin
ja stipendin saajan vuonna 2017.

67 §
ALAJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja
määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen
15 luvussa säädetään mm talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta,
metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
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Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit. Uusiin sääntöiin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu mm kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen hoito. Malliin on lisätty myös maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.
Alajärven seurakunnan aikaisempi taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 7.12.2010 ja se korvataan nyt hyväksyttävällä taloussäännöllä.
Uusi taloussääntö liite 6.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Alajärven seurakunnan taloussäännön ja esittää
sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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68 §
LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN MUUTTAMINEN
OSA-AIKAISEKSI
Lehtimäen kappeliseurakunnassa oleva seurakuntamestarin virka on ollut
kokoaikainen virka. Nykyisen seurakuntamestarin jäädessä eläkkeelle alkuvuodesta 2018 tullaan haudankaivuu ulkoistamaan. Tämä merkitsee sitä, että virka voidaan osa-aikaistaa. Kirkkoneuvosto on jo käsitellyt asiaa
kokouksessaan 29.3.2017 § 50. Tällöin ei kuitenkaan vielä määritelty osaaikaisuusprosenttia. Haudankaivuuseen on laskettu kuluvan 40 % työajasta. Näin ollen viran työaika olisi 60 % työajasta. Palkka osa-aikaisessa
virassa määräytyy osa-aikaisuus prosentin mukaisena. Seurakuntamestarin työnkuva sekä voimassa oleva johtosääntö tullaan käymään läpi ja niihin tehdään tarvittavat muutokset.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntamestarin virka muutetaan osa-aikaiseksi viraksi siten, että työaika ja palkkaus
on 60 % seurakuntamestarin työajasta ja palkasta. Osa-aikaisuus alkaa
1.2.2018.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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69 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN TOIMIVALTARAJAT / SIJOITTAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:n mukaan talouspäällikölle on siirretty toimivaltaa koskien sijoittamiseta seuraavasti:
kohta 11:
”päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämien rajojen puitteissa ja sen antamien ohjeiden puitteissa”.
Lisäksi seurakunnan taloussäännön 13 §:ssä Rahavarojen sijoittaminen
sanotaan seuraavasti:
”Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä voidaan siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talouspäällikölle. Tämän viranhaltijan tulee tehdä päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.”
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto antaa valtuudet talouspäällikölle sijoittaa seurakunnan
rahavaroja määräaikaisiin pankkitalletuksiin kilpailutuksen perusteella
200 000 euroon saakka. Sijoituksista tehdään viranhaltijapäätös, joka
tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Muista sijoitusinstrumenteista päättää kirkkoneuvosto.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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70 §
KUNTOTUTKIMUS SUVIRANTA
Marraskuulla 2016 kävi terveystarkastaja Päivi Turunen suorittamassa
tarkastuksen Suvirannassa. Tarkastuksen pohjalta on jo mm wc-tilojen
oviaukkoihin lisätty ilmansiirtosäleiköt, yläpohjaan on lisätty yksi uusi
poistoventtiili ja poistoventtiilien ympärykset on tarkastettu. Lisäksi yläpohja on käyty huolellisesti läpi.
Koska Suvirannassa on valesokkeli, terveystarkastaja oli sitä mieltä, että
tämä kannattaa tutkia. Siksi Rakennuskatsastus Kuoppala Oy kävi helmikuulla 2017 tekemässä tarkastuksen. Tarkastuksessa käytettiin pintakosteusmittaria sekä otettiin materiaalinäytteitä (8 kpl), jotka lähetettiin
Kuopioon Työterveyslaitokselle analysoitavaksi.
Näytteissä yhdessä oli viite vauriosta eli kanslian seinässä tuulikaappia
vasten nurkassa. Tässä kaato on ollut seinään päin. Kaato on jo korjattu
aikaisemmin. Nyt seinää otettiin auki ja villat uusittiin myös ikkunan alta.
Rakenteisiin kosteus ei ollut ehtinyt tehdä jälkiä. Toisessa näytteessä oli
heikko viite vauriosta (vetäjien huone). Siinä villat olivat kuivat, mutta olivat joskus ilmeisesti kastuneet. Myös tässä kohtaa villoja vaihdettiin. Kuusi muuta näytettä olivat puhtaat.
Koska maanpinnan kaato metsään päin (ns tyttöjen puoli) on huono, tullaan tämä vielä kesän aikana korjaamaan. Maan pintaa ei seinään päin
juurikaan nosteta, vaan pintaa pyritään leikkaamaan niin paljon kun se on
mahdollista. Lisäksi seinää vasten laitetaan patolevy (vähintään valesokkelin verran). Sama tehdään keittiönurkkauksessa. Kumpikin kohta pysyy
pitkään märkänä, koska aurinko ei niihin juurikaan paista.
Lisäksi keittiön muovimatto tullaan uusimaan syksyn aikana. Maton saumat ovat jostain kohdin auenneet ja sieltä on päässyt kosteutta maton alle. Nyt kosteudet mitattiin vain pintamittarilla, keväällä 2015 keittiössä
on suoritettu tarkempi kosteusmittaus, ja silloin kosteutta ei ole ollut.
Uusi matto on ns epoksi.
Suvirannassa on ollut tapana, että lämpö lasketaan alemmaksi silloin kun
siellä ei ole toimintaa. Samoin ilmanvaihto ei ole ollut aina päällä. Kesästä
2016 alkaen ilmanvaihto on ollut jatkuvasti päällä (pienimmillä silloin kun
siellä ei olla). Tästä on havaittu olevan apua ilman laatuun.
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Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Suvirannassa suoritetut toimenpiteet.
Kuntotutkimusraportti kokonaisuudessaan tiedotuskansiossa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

71 §
LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN OSA-AIKAISEN SEURAKUNTAMESTARIN JOHTOSÄÄNTÖ
Kirkon virka- ja työehtosopimus I osa 4 § 1 mom. :Viranhaltijan tehtävistä
määrätään KL:ssä ja KJ:ssä ja / tai viran johtosäännössä.
Lehtimäen kappeliseurakunnan seurakuntamestarin nykyinen johtosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 27.3.1979. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.3.2017 (50 §) päättänyt muuttaa ko viran osa-aikaiseksi ja
osa-aikaprosentiksi on tässä kokouksessa §:ssä 68 määritelty 60 %. Muutos tulee voimaan nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkekkeelle. Samassa
yhteydessä haudankaivuu tullaan ulkoistamaan. Seurakuntamestarin tehtävät ovat vuosien kuluessa muuttuuneet muutenkin, kun on tullut uutta
tekniikkaa ja kiinteistöissä on tapahtunut muutoksia.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy osa-aikaisen seurakuntamestarin viran johtosäännön. Uusi johtosääntö liite 7.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen seuraavilla lisäyksillä / muutoksilla:
- 4 § kohtaan 4 lisätään: hautaussaaton opastaminen
- 4 § kohta 8 muutetaan kohdaksi 9 ja kohta 8 kuuluu seuraavasti:
huolehtii kirkon äänentoiston toimivuudesta
- 6 § Sivutoimikielto poistetaan sanat eikä mitään sivutoimea
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72 §
LISÄMÄÄRÄRAHA / SUVIRANTA
Suvirannan kuntotutkimuksessa tuli esille, että keittiön lattiamaton saumoista on päässyt kosteutta maton alle. Koska matto on alkuperäinen,
kannattaa koko matto uusia. Korjaus tapahtuu syksyn aikana, kun leirit
yms ovat Suvirannassa ovat ohitse.Tähän ei kuitenkaan ole varattu määrärahaa. Arvioitu kustannusarvio on 5 000 euroa. Talousarviosta on tallennusvaiheessa jäänyt pois myös korjauksiin varattu määräraha 3 000 €,
joka oli alkuperäisessä suunnitelmassa. Vuoden aikana tapahtuu kuitenkin pieniä korjauksia jatkuvasti.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää
Suvirannan keittiön lattian korjaukseen sekä muihin korjauksiin 8 000 euron lisämäärärahan.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

73 §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 30.04.2017
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu toteutumisvertailu ajalta 1.1.2017 –
30.04.2017. Toteutumavertailu liite 8 .
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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74 §
JÄRVI-POHJANMAAN ROVASTIKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016
SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2016
Alajärven seurakunnan tilintarkastaja on tarkastanut Järvi-Pohjanmaan
rovastikunnan tilit sekä luovuttanut tilintarkastuskertomuksen vuoden
2016 tilintarkastuksen suorittamisesta. Säilä esittää, että tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille. Kertomuksessa ei
ole muistutuksia tilivelvollisia kohtaan.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 sekä esittää, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2016. Tilintarkastuskertomus liite 9.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

75 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Alanen esitti talvella, että
kirkkoneuvosto voisi tulla istuttamaan taimia Kanaharjuun, kun istustustyö alkaa. Nyt istutus on ajankohtainen, ja Alanen esitti, että tällä tai ensi
viikolla neuvosto voisi tulla mukaan (pari tuntia, josta eväskahvien juonti
vie ainakin tunnin !). Kirkkoneuvosto päätti ajankohdaksi tiistain 6.6. klo
17 alkaen. Kokoontuminen Kirkontuvan pihaan. Mukaan tulevat ne ketkä
pääsevät. MHY:lle esitetään, että se tarjoaa istuttajille kahvit ja makkarat.
Kaarina Paalijärvi toi esile kehitysvammaisten konfirmaatiojuhlan Ähtärissä. Tilaisuutta ei oltu ilmoitettu lainkaan Alajärven seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa. Kirkkoherra Ari Auranen lupasi informoida kehitysvammatyöstä vastaavaa pappia, että jatkossa tähän kiinnitetään huomiota.
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76 §
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 2 / 2017 25.4.2017
2. Lähetystyön johtokunta 2 / 2017 26.4.2017
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

77 §
TIEDOTUSASIAT
1. Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelot 10 / 2017 - 12/ 2017
2. Talouspäällikön päätösluettelot 3 / 2017 – 7 / 2017
3. Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.3. – 31.3.2017
ja 1.4. – 30.4.2017
4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 7 / 2017 – 9 / 2017
5. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 6/2017
6. Raportti / Rakenteiden kuntotutkimus / Suviranta
7. Lehtimäen kappeliseurakunnan pöytäkirja 1 / 2017
8. Kiinteistötyöryhmän muistio 1 / 2017 29.3.2017
9. Kipan tiedote / Kirkon palvelukeskukselta erikseen tilatut laskutettavat tehtävät
10. Kipan tiedote / Kirkon palvelukeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut
11. Piispa Simo Peuran kirje Lapuan hiippakunnan papistolle ja seurakunnille
12. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 10.5.2017 / kirkkoherra
Ari Aurasen vuosiluoma.
___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johtokunta

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
31.05.2017

Nro 04 / 2017
sivu 59

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

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Lisäksi talouspäällikkö toi tiedoksi, että verohallinto on palauttanut kiinteistöveroja hautausmaan osalta vuodesta 2011 alkaen yhteensä noin
5 500 euroa (tehty oikaisupyyntö).

78 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan.
Veisattiin virsi 557 sekä luettiin Herran siunaus, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.50.

___________________________________________________________________
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