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Alajärvellä, lokakuun 22. päivänä 2021
Torsti Orajärvi

Jorma Hauta-aho

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.10 – 5.11.2021 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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120 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Auranen piti alkuhartauden, toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen sekä totesi kokouksen
avatuksi.

121 §
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 8.10.2021.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

122 §
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 Torsti
Orajärvi ja Jorma Hauta-aho.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Torsti
Orajärvi ja Jorma Hauta-aho.
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123 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: Pykälän 137 Muut mahdolliset asiat kohdalla käsitellään Metsäliitto Osuuskunnan osuudet. Loput pykälät siirtyvät
numerolla eteenpäin (§ 138 Muut mahdolliset asiat jne). Lisäksi kirkkoherra antoi uuden päätösesityksen pykälään 127.

124 §
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. Kirkon musiikki toimintaryhmä 1.9.2021
2. Kiinteistötoimintaryhmä 5 / 2021 1.9.2021;
3. Kiinteistötoimintaryhmä 6 / 2021 22.9.2021;
4. Lapsi- ja perhetyön toimintaryhmä 23.9.2021;
5. Diakonian toimintaryhmä 29.9.2021
Päätös:

Merkittiin em toimintaryhmien muistiot tiedoksi.
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125 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kirkkoneuvosto suoritti hautaustoimen ohjesäännön §:n 16 mukaisen
hautausmaan ja sillä olevien huoltorakennuksien katselmuksen 15.9.2021.
Tällä kertaa vuorossa oli ns vanha hautausmaa. Katselmuksesta pidettiin
pöytäkirjaa ja se on sovittu tarkastettavaksi kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys, tal.pääll.:
Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja tarkastetaan ja merkitään tiedoksi.
Pöytäkirja liite 42.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

126 §
SEURAKUNTARAKENTEEN UUDISTAMINEN: ALAJÄRVI, EVIJÄRVI, KAUHAVA, LAPPAJÄRVI JA VIMPELI
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt 22.9.2021 päätöksen selvityksen käynnistämisestä seurakuntarakenteen mahdollisesta uudistumisesta Kauhavan, Alajärven, Evijärven, Vimpelin ja Lappajärven seurakuntien osalta (liite 43).
Vimpelin seurakunta jäsenmäärän ja verotulojen lasku on ollut voimakasta ja sen mahdollisuudet pärjätä itsenäisenä seurakuntana ovat rajalliset.
Vimpeli tekee jo tällä hetkellä yhteistyötä Alajärven seurakunnan kanssa.
Evijärven seurakunnan jäsenmäärän ja verotulojen lasku on myös ollut
erittäin voimakasta. Evijärven seurakunnassa erityisiä taloudellisia haasteita lisää käynnissä oleva prosessi mahdollisesta maa-aineksen puhdistamisesta. Seurakunta purki vanhan seurakuntatalonsa ja omistaa tällä
hetkellä ainoastaan kirkon. Muu toiminta on sijoitetut vuokratiloihin, mitä
voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ratkaisuna.
Lappajärven seurakunta on jäsenmäärän osalta verrannollinen Evijärven
ja Vimpelin seurakuntiin. Jäsenmäärä on laskenut voimakkaasti. Tuomiokapituli on irtisanonut seurakunnan kirkkoherran kesällä 2020. Asiaa käsi___________________________________________________________________
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teltiin hallinto-oikeudessa. Prosessin aikana ilmeni, että seurakunnan hallinnossa on tehty useita lainvastaisia päätöksiä. Seurakunnassa ei ole
noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Seurakunta on pyrkinyt sopeuttamaan talouttaan mm. yhteistoimintamenettelyn myötä toteutetuilla
henkilöstön vähennyksillä.
Mikäli rovastikunnan seurakuntien osalta päädyttäisiin seurakuntaraken
teen uudistamiseen, tuomiokapitulin mukaan niitä ei niitä olisi tarkoituksenmukaista tehdä ilman, että mukana olisi Kauhavan tai Alajärven seurakunta. Alajärven ja Kauhavan seurakunnat ovat edellä esitettyjä seurakuntia merkittävästi suurempia jäsenmäärältään ja niiden taloudellinen kantokyky mahdollistaa pienempien seurakuntien tukemisen.
Tuomiokapituli on nimittänyt rakennemuutoksen selvitysmieheksi tuomiokapitulin asiantuntijan Jukka Helinin. Selvitys valmistuu 31.1.2022
mennessä. Mikäli selvityksen perusteella tehtäisiin kirkkohallitukselle esitys seurakuntarakenteen uudistamisesta, tulisi selvityksen olla valmis
tammikuussa 2022, jonka jälkeen tuomiokapituli ehtii kuulla seurakuntia

ja valmistella asiassa lausunnon. Näin uusi jako voisi tulla voimaan seuraavan valtuustokauden alussa 2023.
Seurakuntienrakenneselvityksen prosessiin sisältyvät muiden muassa
(liite 44.):
1.
kirkkoneuvostojen yhteinen keskustelu- ja kuulemistilaisuus maanantaina 1.11. klo 18 Lappajärven kirkossa,
2.
selvitysmiehen rakenneselvityskysely luottamushenkilöille ja työntekijöille 10.–24.11.,
3.
kirkkovaltuustojen yhteinen seminaari torstaina 2.12. klo 18 Evijärven kirkossa ja
4.
seurakuntalaisten informaatiotilaisuus maanantaina 10.1.2022
klo 18 Alajärven kirkossa
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin käynnistämän rakenneselvityksen Kauhavan, Alajärven, Evijärven, Vimpelin ja Lappajärven seurakuntien osalta sekä keskustelee asiasta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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127 §
KYLLIKKI KEISALAN LÄHETYSTYÖLLE KOHDENNETTU TESTAMENTTIOSUUS
Lähetystyön toimintaryhmä (15.2.2021) esittää kirkkoneuvostolle Kyllikki
Keisalan lähetystyölle kohdennetun testamenttiosuuden (rahavaroista n.
80 000 euroa ottaen huomioon tilinhoitokulut jms.) jakamista 10 vuoden
aikana lähetysjärjestöille, joiden kanssa Alajärven seurakunta on tehnyt
nimikkosopimuksen, vainottujen kristittyjen avustamiseen Open Doors järjestön kautta sekä Mekane Yesus -kirkon opetustehtävän tukemiseen
esimerkiksi oman papin lähettämisellä ja vastavuoroisella kutsulla kyseisen kirkkokunnan edustajalle (liite 45).
Lähetyskenttien ja yhtä lailla lähetystyöntekijöiden tilannekuva voi muuttua olennaisesti 10 vuoden aikana, esimerkiksi työkausien päättymisillä.
Siksi on perusteltua jakaa Keisalan lähetystä koskeva testamenttiosuus
erityisesti nimikkokohteillemme 10 vuotta lyhyemmässä ajanjaksossa,
esimerkiksi kahden vuoden aikana.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jakaa Kyllikki Keisalan lähetystyölle kohdennetun
rahavarojen (n. 80 000 euroa) testamenttiosuuden samansuuruisina
summina (runsaat 9 000 euroa/kohde) vuonna 2021 Open Doors järjestön kautta vainottujen kristittyjen hyväksi ja vuoden 2022 aikana
Mekane Yesus -kirkon opetustehtävien tukemiseen lähettämällä kappalainen Terho Kanervikkoahon määräaikaiseksi opettajaksi, SEKL:n Idän kirjallisuustyön hyväksi, ELYn kautta Merja Kramsun työ tukemiseksi, SLEYn
kautta Liisa Rossin työlle Virossa, Sansan kautta Toivoa naisille työn edistämiseen, SLEYn kautta Kisumun kehitysvammaiskoulun tukemiseen sekä
SEKL:n kautta Johanna ja Shuhei Yamaguchin työhön.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen. Todettiin, että vuoden 2022
summat laitetaan maksuun heti alkuvuodesta muuten paitsi Mekane Yesus -kirkolle, koska sen toteutuminen vielä epävarmaa.
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128 §
PIISPANTARKASTUKSEN PÄIVITETTY OHJELMA 29.-31.10.2021
Alajärven seurakunnassa suoritetaan piispantarkastus 29.-31.10.2021.
Piispantarkastuksen toteuttamisesta on säädetty kirkkojärjestyksessä
(KJ 18: 4–8 §).
Merkittävä osa piispantarkastusta on seurakuntalaisten kohtaaminen
kouluissa, työpaikoilla, laitoksissa ja seurakunnan yhteistyökumppanien
luona. Toisen piispantarkastuspäivän painopiste on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaamisessa. Piispantarkastus päättyy sunnuntaina vietettävään piispanmessuun.
Liitteenä 20.9. päivitetty piispantarkastuksen ohjelma (liite 46.).
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi piispantarkastuksen ohjelman
29.-31.10.2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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129 §
ANSIOMERKIT 20 JA 30 VUODEN PALVELUKSESTA
Seurakuntatyön pinssimalliset ansiomerkit annetaan tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa. Ansiomerkki on arvonsa säilyttävä tapa palkita, kiittää, muistaa
ja huomioida niin työntekijöitä, luottamushenkilöitä kuin vapaaehtoisia. Merkit anotaan Kirkkopalveluista; hakijana on seurakunta, kirkollinen
järjestö tai muu kirkollinen taho. Seurakunta voi valita vapaasti ansiomerkin luovutuksen ajankohdan.
Alajärven seurakunnassa on viimeksi jaettu ansiomerkkejä Alajärven seurakunnan 150-vuotisjuhlan yhteydessä 27.9.2009. Kirkkoneuvoston
25.8.2021 nimeämä työryhmä (Ari Auranen ja puheenjohtajistosta Tapio
Moisio, Antti-Kalle Levijoki, Kimmo Niskala ja Jorma Hauta-aho sekä kirkkoneuvoston naisjäsen Ritva Leppäaho) sekä talouspäällikkö että toimistosihteeri ovat käyneet läpi hallinnon pöytäkirjoja, joista muodostettu liitteenä oleva kuvaus 20 ja 30 vuotta palvelleista työntekijöistä sekä luottamushenkilöistä (liite 47.).
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hakea seurakuntatyön ansiomerkit tunnustukseksi 20 ja 30 vuoden toiminnasta liitteenä oleville Alajärven seurakunnan
työntekijöille ja luottamushenkilöille.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen korjauksella, että lähetys- ja
viestintäkoordinaattori Tiina Akomeah saa kultaisen ansiomerkin 30 vuoden palveluksesta.
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130 §
TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2022
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 2022 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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131 §
VUODEN 2022 INVESTOINNIT
Vuoden 2021 talousarvioon on varattu määräraha kirkon ja tapulin ulkomaalaukseen. Kirkkoneuvosto päätti kuitenkin keväällä, että siirretään
hanketta vuodelle 2022. Kiinteistötoimintaryhmä on valmistellut kilpailutusta ja hanke lähtee kilpailutukseen syksyn aikana.
Kiinteistötoimintaryhmä on käsitellyt kokouksessaan 22.9. vuoden 2022
sekä alustavasti myös tulevien vuosien investointeja / korjauksia ym.
Vuonna 2022 olisi tarkoituksena uusia hautausmaan iso ruohonleikkuri
(Hopper vuodelta 2006) sekä kaivuri (John Deer, joka otettu käyttöön
2003).
Vuonna 2022 tulee asennettavaksi Alajärven kirkkoon ilmalämpöpumput,
jos Kirkkohallitus myöntää luvan (katsovat ilmalämpöpumput aina oleelliseksi muutokseksi). Hirsikaankaan hautausmaan laajennukselle on aikoinaan laadittu hautausmaakartta, mutta se tulee uusia / tarkistaa.
Lisäksi talousarvioon varataan kullekin kiinteistölle määräraha yllättäviin
korjauksiin / hankintoihin.
Tulevien vuosien investointeja on mm.:
- Lehtimäen kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen (2023 ?);
- hautausmaan laajennus Lehtimäki;
- Alajärven kirkon ja tapulin paanukattojen tervaus (viimeksi olivat niin
kuivat, että ei saa mennä 5 vuotta; kahteen kertaan; 2024 ?);
- Suvirannan päärakennuksen ulkomaalaus;
- kulttuuriperinnön inventointi kumpikin kirkko (mahdollisuus saada
avustusta);
- Lehtimäen kirkossa sakastin sekä alttarialueen lattian maalaus;
- Alajärven kirkon lattian maalaus;
- kiviaidan korjaus Hirsikangas.
Esitys, tal.pääll.:
Vuoden 2022 talousarvion investointiosaan varataan määräraha kirkon ja
tapulin ulkomaalaukseen sekä ruohonleikkurin ja kaivinkoneen hankintaan hautausmaalle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen. Lisäksi todettiin, että Suviranan
kylmiö joudutaan uusimaan ennen ensi kesää. Kustannusarviota siitä ei
ole vielä saatu (tuleeko investointeihin vai vuosikuluksi). Samoin päätettiin
varata määräraha kohdevalaisimiin kirkon etuosaan.
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132 §
KORVAUS / OMAN PUHELIMEN KÄYTTÖ
Alajärven puhelinosuuskunta on suunnitellut, että lankapuhelinpalvelut
lopetettaisiin kokonaan vuoden 2021 syksyllä. Seurakunnalla on lankapuhelimet käytössä mm Kirkontuvalla. Tarkoitus on, että syksyn aikana hankitaan muutama sim-kortillinen lankapuhelin (mm virasto) ja muuten siirrytään matkapuhelimiin. Osasta lankapuhelinnumeroista tallennetaan siirto matkapuhelimeen (esim kirkkoherran sekä talouspäällikön numerot).
Suurimmalla osalla työntekijöistä, jotka tarvitsevat työssään puhelinta, on
jo käytössä seurakunnan matkapuhelin. Osalle maksetaan korvaus oman
puhelimen käytöstä. Tällä hetkellä korvaus on 8,41 euroa / kk. Niillä, joiden matkapuhelimen käyttö on runsaampaa, korvauksen suuruutta tulisi
tarkistaa.
Esitys, tal.pääll.:
Viestintä- ja lähetyskoordinaattorin, suntion ja emäntien puhelimen käyttökorvaus nostetaan 15 euroon / kk siinä vaiheessa, kun lankapuhelimet
poistuvat. Muilla korvaus pysyy entisenä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
20.10.2021

Nro 08 / 2021
sivu 129

133 §
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.8.2021
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu tuloslaskelmaosan toteutumavertailu
tiliryhmätasolla 31.8.2021 saakka, liite 48.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 58,4 % (toimintatuotot 59,9 %,
toimintakulut 58,7 %). Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan
olisi kahdeksan kuukauden aikana 66,7 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 61,9 %. Vuosikatteen toteutuma on 179,5 %. Kirkollisveroja
on kertynyt 3,6 % enemmän kuin vuonna 2020. Tilikauden tulos näyttää
elokuun lopussa ylijäämää 178 296 euroa (vuonna 2020 ylijäämä
86 134 €).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailun ajalta 1.1. 31.8.2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi tuloslaskelmaosan toteutumavertailun tiliryhmätasolla 31.8.2021 saakka.
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134 §
VIESTINTÄ- JA LÄHETYSKOORDINAATTORI TIINA AKOMEAHIN SIVUTOIMILUPA
Alajärven seurakunnan viestintä- ja lähetyskoordinaattori Tiina Akomeah
anoo kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa yksilö-, ryhmä- ja koko työyhteisön
työnohjaus- ja konsultointitehtäviin. Tiina on arvioinut konsultointitehtävien määräksi enintään 3 tuntia viikossa, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.
Tiina Akomeah on keskustellut asiasta kirkkoherran kanssa sopien mahdollisten työnohjaustehtävien ajoittamisesta siten, että niistä ei muodostu haittaa, estettä tai päällekkäisyyttä viestintä- ja lähetyskoordinaattorin
tehtäville.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvoston päättää myöntää sivutoimiluvan viestintä- ja lähetyskoordinaattori Tiina Akomeahille yksilö-, ryhmä- ja koko työyhteisön
työnohjaus- ja konsultointitehtäviin enintään 3 tuntia viikossa, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

135 §
VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖN TOIMINTARYHMÄN PUHEENJOHTAJAN VAIHDOS
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaryhmän puheenjohtajana toiminut Sanni Langhed luopuu tehtävästään muuttuneen elämäntilanteen
vuoksi, siten toimintaryhmälle on nimettävä uusi puheenjohtaja. Kyseisen
työalan kannalta on perusteltua tukea nuorten aikuisten rekrytointia tällaiseen tehtävään. Vilma Levijoki on toimintaryhmän jäsen ja hän on kiinnostunut puheenjohtajan tehtävästä.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä Vilma Levijoen varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaryhmän puheenjohtajaksi lokakuusta 2021 alkaen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
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Kirkkohallituksen yleiskirje 22 / 2021
Kirkkoherran päätösluettelot 7 / 2021 – 9 / 2021
Talouspäällikön päätösluettelot 18 / 2021- 22 / 2021
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.9. – 30.9.2021
Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
30.10.2021 Haapaniemen hiippakuntakartano

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

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.

137 §
METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN OSUUDET
Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako uudistuu vuoden 2022 alusta. Metsä1-lisäosuus korvaa A-lisäosuudet uusien sijoitusten kohteena. A- ja Blisäosuudet säilyvät edelleen voimassa entisin ehdoin, mutta niihin ei voi
enää sijoittaa 1.1.2022 alkaen.
Metsä Groupin kanssa tehtyistä puukaupoista saatuja tuloja sekä Metsäliitto Osuuskunnalta saatuja osuuskorkoja voi sijoittaa Metsä1-lisäosuuksiin 1.1.2022 alkaen. Metsä1-lisäosuudet ovat voimassa 10 vuotta merkintä- tai saamisvuoden lopusta laskettuna, jonka jälkeen ne muuntuvat matalampi korkoisiksi Metsä2-lisäosuuksiksi, jos niiden voimassaoloaikaa ei
ole jatkettu puukaupoilla Metsä Groupin kanssa. Tekemällä uudet puukaupat Metsä1-lisäosuuksien voimassaoloaikana saadun puukauppatulon
osuudelta enintään 20 vuoteen. Eli jokainen Metsäliitto Osuuskaunnalta
puukauppatulona saatu euro pidentää automaattisesti yhden olemassa
olevan Metsä1-lisäosuuden voimassaoloaikaa kymmenellä vuodella nykyisen voimassaolon päättymishetkestä lukien. Metsä2-lisäosuuksiin ei voi
sijoittaa suoraan. Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomisaika on
kuusi kuukautta irtisanomisvuoden lopusta laskettuna.
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Tavoitteena Metsäliitto Osuuskunnalla on, että Metsä1-lisäosuuksien korko on lisäosuuksien paras. A-lisäosuuden muuntaminen Metsä1-lisäosuudeksi tulee voimaan sen kalenterivuoden päätyttyä, jona Metsäliitto
Osuuskunta on vastaanottanut omistajajäsenen muuntohakemuksen.
Vaihto ei edellytä puukaupan tekemistä.
Alajärven seurakunnalla on A-lisäsosuuksia 169 222 euroa. Vuodelta 2020
näille maksettiin korkoa 5 %. A-lisäosuudet on mahdollista muuntaa joko
kokonaan tai osan samaksi määräksi Metsä1-lisäosuuksia eli muuntosuhde on 1:1. B-lisäosuuksia seurakunnalla on 200 000 euroa. Näiden korko
vuonna 2020 oli 1 % (laskenut vuodesta 2014 tasaisesti lähes joka vuosi).
Jos esim B-lisäosuudet sanotaan irti tämän vuoden loppuun mennessä,
tulevat ne tilille kesäkuun lopussa 2023.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. A-lisäosuudet (169 222 euroa) muunnetaan Metsä1-lisäosuuksiksi;
2. osuuskorkoja ei jatkossa käytetä uusien Metsä1-lisäosuuksien merkintään;
3. päättää irtisanoa B-lisäosuudet 31.12.2021 mennessä;
4. talouspäällikkö valtuutetaan hoitamaan ko toimenpiteet Metsäliitto
Osuuskunnan kanssa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että
1. A-lisäosuudet (169 222 euroa) muunnetaan Metsä1-lisäosuuksiksi;
2. osuuskorkoja ei jatkossa käytetä uusien Metsä1-lisäosuuksien merkintään;
3. päätti irtisanoa B-lisäosuudet 31.12.2021 mennessä;
4. valtuutti talouspäällikön hoitamaan ko toimenpiteet Metsäliitto
Osuuskunnan kanssa.
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138 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Antti-Kalle Levijoki kyseli, onko isosten palkkioihin tulossa korotusta. Todettiin, että asia selviteään.

139 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan. Loppuhartaus päätettiin yhteiseen Herran Siunaukseen, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo
19.45.
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