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74 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala, joka toimi tämän kokouksen puheenjohtajana, toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.
Tämän jälkeen hän piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen avatuksi.

75 §
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 2.10.2020.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

76 §
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 Jorma
Hauta-aho ja Reijo Hirvelä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Jorma
Hauta-aho ja Reijo Hirvelä.
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77 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: Ennen pykälää 89 Muut asiat käsitellään
Kopiointisopimus Kopioston kanssa. Loput pykälät siirtyvät numerolla
eteenpäin.

78 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kirkkoneuvosto suoritti hautaustoimen ohjesäännön §:n 16 mukaisen
hautausmaan ja sillä olevien huoltorakennuksien katselmuksen 3.9.2020.
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 27.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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79 §
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 10.9.2020
2. Aikuistyön toimintaryhmä 3.9.2020
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em toimintaryhmien muistiot tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi Aikuistyön toimintaryhmän muistio 7.10.2020
sekä Kirkon musiikki toimintaryhmän muistio 7.10.2020
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80 §
METSÄNMYYNTI
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 3.9.2020 §:ssä 70 päättänyt, että myydään metsää Linnunpurolta MHY:n toiminnanjohtaja Arto Alasen esityksen mukaisesti. Kyseessä kaksi kauppaa, joista toinen on ensiharvennusleimikko. Siitä kirkkoneuvosto on jo tehnyt päätöksen, että kauppa tehdään MHY:n puunkorjauspalvelun kautta (hankinta-kauppa).
Harvennusleimikosta Suomenselän MHY / toiminnanjohtaja Arto Alanen
on pyytänyt tarjoukset. Arvioitu puumäärä on yhteensä 3860 m3. Tarjouksen jättivät: Keitele Forest Oy, Keijo Kantonen Ky (=erittelemättömät
ostajat), Metsäliitto Osuuskunta sekä UPM-Kymmene Oyj. Alasen mukaan
hinnat ajankohtaan nähden (myös pidemmällä jaksolla) hyviä. Alasen laatima tarjousvertailu liite 28.
Juurikäävän torjunta sisältyy Keitele Fortest Oy:n, Metsäliitto Osuuskunnan sekä Keijo Kantonen Ky:n tarjouksiin.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy korkeimman tarjouksen tehneen Keitele Forest
Oy:n tarjouksen sekä valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan metsänhakkuusopimuksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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81 §
TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2021
Seurakunta myöntää vuosittain mm lähetysjärjestöille avustusta. Talousarviossa avustukset sisällytetään lähetystyön, diakonian ja yleisen seurakuntatyön (aikuistyön) talousarvioon. Johtoryhmä on käynyt avustukset
läpi, samoin osa toimintaryhmistä on ne käsitellyt talousarvioesityksen
laadinnan yhteydessä.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuodelle 2021 talousarvioavustukset huomioitavan seuraavasti talousarvioesityksessä:
Lähetystyö
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen ev. lut. Kansanlähetys (SEKL)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Evank.Lut. Lähetysyhdistys Kylväjä (EKL)
Sanansaattajat (SANSA)
Evankelinen Lähetysyhdistys Ely ry
Merimieskirkko
Yht.

Euroa
6.000
8.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
200
30.200

Yleinen seurakuntatyö / aikuistyö
Alajärven Rauhanyhdistys ry.
Lapuan hiippakunnan kehittämisrahasto
Risteyspaikka
Yht.

800
200
2.000
3.000

Diakoniatyö
Kirkon Ulkomaanapu
Yht.
Päätös:

2.000
2.000

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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82 §
EVIJÄRVEN, LAPPAJÄRVEN, VIMPELIN JA ALAJÄRVEN SEURAKUNTIEN RAKENNESELVITYS
Seurakuntien tuotoista noin 70 prosenttia tulee kirkollisverosta. Suurimmat syyt yksittäisten seurakuntien taloushaasteisiin ovat vähenevä jäsenmäärä ja sen seurauksena verotulojen väheneminen ja vastaavasti
kasvavat toiminnan ja etenkin kiinteistöjen ylläpitokustannukset sekä
henkilöstökulut. Tämän vuoksi Lapuan hiippakunnassa käynnistetään
tuomiokapitulin aloitteesta neuvotteluita seurakuntien rakennemuutosten mahdollisuuksista.
Järvi-Pohjanmaan alueen - Alajärven, Vimpelin, Lappajärven ja Evijärven seurakuntien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sekä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin dekaani Kai Jantusen, lainoppineen
asessori Tuomas Hemmingin ja virkaansa syyskuussa aloittaneen dekaani
Terhi Kairan yhdessä toteuttama seurakuntarakenneneuvottelu pidettiin
Alajärven seurakuntatalossa 28.9.2020.
Neuvottelussa tarkasteltiin Järvi-Pohjanmaan alueen seurakuntien taloudellista tilannekuvaa lähihistorian ja -tulevaisuuden näkökulmista sekä
erilaisia seurakuntarakennemalleja. Kokoon kutsuttujen seurakuntien
kirkkoneuvostot saivat tehtäväkseen vastata kirjallisesti seitsemään kysymykseen (liite), joiden vastaukset on toimitettava sähköisesti tuomiokapituliin, lainoppineelle asessorille ja dekaanille sekä lääninrovastille
31.12.2020 mennessä. Lausuntojen pohjalta käydään edellä mainittujen
osallistujien välinen jatkoneuvottelu 14.1.2021.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. käy keskustelun seurakuntarakenneneuvotteluun liittyneiden seitsemän kysymysten pohjalta
2. antaa kirjallisen vastauksensa lainoppineelle asessorille ja dekaanille
sekä lääninrovastille 31.12.2020 mennessä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto
1. kävi keskustelun seurakuntarakenneneuvotteluun liittyneiden seitsemän kysymyksen pohjalta
3. antoi alustavat vastaukset, joiden pohjalta kirkkoherra ja talouspäällikkö laativat vastauksen toimitettavaksi eteenpäin. Vastaukset käsitellään vielä seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 2.12.2020.
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83 §
KOLEHTIKOHTEEN MUUTOS
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan (27.5.2020, 42§) kesän ja syyskauden kolehtikohteista, jonka mukaisesti kolehti kerättäisiin 25.10. Lähetysyhdistys Kylväjälle. Myöhemmin samaan ajankohtaan on kiinnittynyt Alajärven rauhanyhdistyksen kirkkopyhän ajankohta, jolloin olisi perusteltua
kerätä kolehti paikallisen rauhanyhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Kirkkoneuvosto voi muuttaa 25.10. päätetyn kolehtikohteen vaihdoksesta siten, että Lähetysyhdistys Kylväjän kolehtivuoro siirretään vuoden 2021
kolehtiohjelman vapaana olevaan ajankohtaan.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. siirtää Lähetysyhdistys Kylväjän kolehtivuoron 25.10. seuraavaan seurakunnan itsensä päätettävään ajankohtaan vuoden 2021 alkupuolella,
2. kohdentaa 25.10. kolehtivuoron Alajärven rauhanyhdistyksen toiminnan hyväksi.
Päätös:

Koska koronatilanteen vuoksi tilanne on muuttunut, kirkkoherra teki
uuden päätösesityksen ja esitti, että kolehtikohde pysyy alkuperäisenä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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84 §
HENKILÖSTÖASIAA

85 §
PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUS / YHTEISVASTUUKERÄYS
Seurakunnan työntekijöiden vaihtuessa seurakunnan yhteisvastuutilin
käyttöoikeudet tulee päivittää. Diakoniatyöntekijä Ulla Niskalan tilinkäyttöoikeus poistuu samoin kuin talouspäällikkö Anne-Marja Marjamäen ja
tilinkäyttöoikeus annetaan virassa oleville työntekijöille.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto
- myöntää seurakunnan yhteisvastuutilin käyttöoikeudet Marja-Terttu
Akonniemelle, Hille Heinolalle sekä Tuula Luomalle
- poistaa Ulla Niskalan ja Anne-Marja Marjamäen tilinkäyttöoikeudet.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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86 §
VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN
Keväällä ennen juuri koronaepidemian puhkeamista vakuutusmeklarimme kanssa mentiin seurakunnan vakuutukset läpi. Tuolloin tuli esille, että
vakuutusten kilpailuttamisella olisi mahdollista saada kohtuullinen määrä
taloudellista säästöä aikaan. Samalla olisi voitu laittaa joitakin pieniä sisällöllisiä asioita kohdilleen.
Tämän jälkeen tilanne kuitenkin muuttui, kun koronapandemia levisi. Vakuutusyhtiöt siirtyivät lähes täysin etätöihin, uusien tarjousten hinnoittelu
muuttui nihkeäksi ja kilpailuttaminen olisi suurella todennäköisyydellä
johtanut heikkoon tulokseen.
Vaikka edelleen ollaan tavallaan samassa tilanteessa, vakuutusyhtiöiden
toiminta on vakiintunut siinä määrin, että hyviä tarjouksia olisi jälleen
mahdollista saada.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää, ettei tässä vaiheessa vielä lähdetä kilpailuttamaan vakuutuksia. Katsotaan ensin mihin yhteistyöneuvottelut naapuriseurakuntien kanssa etenee.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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87 §
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.8.2020
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu tuloslaskelmaosan toteutumavertailu
tiliryhmätasolla 31.8.2020 saakka, liite 30.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 63,6 (toimintatuotot 31,6 %,
toimintakulut 58,2 %). Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan
olisi kahdeksan kuukauden aikana 66,7 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 63,6 %. Vuosikatteen toteutuma on 133,9 %. Kirkollisveroja
on kertynyt 1,1 % vähemmän kuin vuonna 2019 (syyskuun lopussa oltiin
0,6 % edellä viime vuotta). Tilikauden tulos näyttää elokuun lopussa ylijäämää 86 134 euroa (vuonna 2019 ylijäämä 169 062 €).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailut ajalta 1.1. 31.8.2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi tuloslaskelmaosan toteutumavertailun tiliryhmätasolla ajalta 1.1. – 31.8.2020.
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88 §
TIEDOTE / ALAJÄRVEN KAUPUNKI / JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA TYÖTERVEYSHUOLTO
Kuntalain (410/2015) §:n 150 nojalla Alajärven kaupungin / Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulee yhtiöittää kilpailutilanteessa tuotetut työterveyshuollon palvelut. Alajärven kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen siitä,
että Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollon toiminta siirretään
TT Botnia Oy:hyn liikkeenluovutuksella. Järvi-Pohjanmaaan perusturvan
työterveyshuollon toiminta päättyy ja yhtiö vastaa Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollon tuottamasta palvelusta liikkeenluovutuksen
jälkeen. Liikkeen luovutuksessa kaikki Järvi-Pohjanmaan työterveyshuollon voimassa oelvat asiakassopimukset siirtyy sellaisenaan TT-Botnia
Oy:lle, joka tuottaa jatkossa työterveyshuoltolaissa (1388/2001) säädettyä
palvelua voimassa olevien palvelusopimusten ehtojen mukaisesti.
Sopimusten siirto TT Botnia Oy:lle piti tapahtua jo 1.9.2020 alkaen. Teknisistä syistä TT Botnian aloitus on viivästynyt ja uusi aloitusajankohta on
1.1.2021. Liiketoimintasiirron yhteydessä nykyisen potilasrekisterin pitäjänä jatkaa TT Botnia Oy.
Järvi-Pohjanmaan perusturvan ja seurakunnan välinen työterveyshuollon
palveluiden tuottamisesta tehty sopimus siirretään sellaisenaan TT-Botnia
Oy:lle. Siirrosta ei aiheudu mitään muutoksia sopimuksen sisältöön eikä
seurakunnalle tuotettuun palveluun.Jos seurakunta haluaa irtisanoa sopimuksen, tulee se tehdä ennen 31.12.2020. Tämän jälkeen sopimus on
irtisanottavissa normaalisti sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollon tiedotteen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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89 §
KOPIOINTISOPIMUS KOPIOSTON KANSSA
Kirkkohallitus on hyväksynyt 9.6.2020 Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n
välisen kopiointia koskevan suositussopimuksen vuosiksi 2021 – 2023.
Samalla Kirkkohallitus päätti muuttaa sopimusrakennetta siten, että kopiointisopimukset ja lupahankinta siirtyvät suoraan seurakuntien ja seurakuntayhtymien hoidettavaksi. Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen
kolmivuotinen kopiointisopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun.
Seurakuntien kopiointilupa laajenee 1.1.2021 alkaen kattamaan myös
nuottien ja laulun sanojen skannauksen ja digitaalisen kopioinnin ja käytön seurakunnan toiminnassa. Uusi lupa mahdollistaa nuottien ja laulun
sanojen skannaamisen ja kopioimisen painetuista julkaisuista sekä avoimesti verkossa olevilta sivuilta, joissa laulun sanat ja nuotit on jaettu tekijänoikeuden haltijan luvalla, sekä kopioidun luvan mukaisen käytön seurakunnan toiminnassa, esimerkiksi kerhotoiminnassa, rippileireillä sekä
jumanlanpalveluksissa.
Lupa mahdollistaa myös artikkelien ja otteiden skannaamisen kirjoista,
lehdistä ja muista julkaisuista sekä kuva- ja tekstiaineistojen kopioimisen
internetistä seurakunnan sisäistä ja muuta luvanmukaista käyttöä varten.
Lehtiartikkeliin voi esimerkiksi jakaa sähköpostilla, intranetissä tai muussa
suljetussa verkossa oman seurakunnan työntekijöille tai kopioida kuvan
avoimelta verkkosivulta tai skannata kuvan kirjasta tai lehdestä omaan
esitykseen tai materiaaliin, jota käytetään sisäisessä hallinnollisessa käytössä tai kerhotoiminnassa.
Kirkkohallitus on neuvotellut seurakunnille jäsenkohtaisen kopiointikorvauksen. Korvauksesta sovitaan Kirkkohallituksen kanssa kolmen vuoden
sopimuskaudeksi kerrallaan. Kopiointikorvaus on vuonna 2021 0,151 euroa, vuonna 2022 0,153 euroa ja vuonna 2023 0,154 euroa per seurakunnan jäsen. Laskutuksessa käytetään edellisen vuoden seurakunnan jäsenmäärää 31.12. tilanteen mukaisesti.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Alajärven seurakunnan ja Kopiosto ry:n välisen
sopimuksen sekä valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen. Sopimus liite 31.
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90 §
MUUT ASIAT
Kirkkoherra Ari Auranen toi tiedoksi, että Luottamushenkilöiden koulutuspäivä Haapaniemessä on peruttu koronan takia.
Keskusteltiin koronan tuomista haasteista ym. Kirkkoherra Ari Auranen
totesi, että yhteistyö perusturvajohtajan kanssa toimii hyvin.

91 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kirkkoherran päätösluettelot 12 / 2020 – 13 / 2020
Talouspäällikön päätösluettelot 16 / 2020 – 21 / 2020
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.8. – 30.09.2020
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 19 / 2020 – 22 / 2020
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A 8/2020
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toimintasuunnitelma 2021

Kirkkoneuvosto merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kirkkoneuovosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.

92 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia, antoi oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan sekä päätti kokouksen klo
20.05.
Kirkkoherra Ari Auranen luki loppurukouksen.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

