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93 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Auranen toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen, hän piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen avatuksi

94 §
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 6.11.2020.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

95 §
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 Sanna
Joensuu ja Juliaana Kellokoski.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Leila
Lahti ja Kimmo Niskala

96 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.
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97 §
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. Lähetystyön toimintaryhmän muistio 29.2.2020
2. Lapsi- ja perhetyön toimintaryhmän muistio 1.10.2020
3. Palvelun toimintaryhmän muistio 2/2020 8.10.2020
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em toimintaryhmien muistiot tiedoksi.

98 §
ALAJÄRVEN SEURAKUNNAN RAKENNESELVITYS
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.
Alajärven seurakunnan taloudelliset ja toiminnalliset resurssit luovat perustellun lähtökohdan seurakunnan itsenäiselle tulevaisuuskuvalle. Ta___________________________________________________________________
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loudellista vakavaraisuutta ilmentävät esimerkiksi taseen (1.1.2020) ylijäämät 2,4 milj. euroa sekä maksuvalmiuden hyvä taso seuraavien lähivuosien aikana. Seurakunnalla ei ole myöskään lainoja. Seurakunnan henkilöstösuunnitelmassa on myös varauduttu resurssien uudelleen arviointiin eläköitymisten yhteydessä. Seuraavan viiden vuoden aikana on suunnitelmissa toteuttaa joitakin mittavia investointeja, kuten Alajärven kirkon
ja tapulin ulkomaalaus, Alajärven kirkon lämmitysjärjestelmän peruskorjaus, Lehtimäen kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen, Alajärven hautausmaan kaivurin ja ruohonleikkurin vaihto sekä kulttuuriperinnön inventointi molemmissa kirkoissa. Edellä mainittujen investointien - noin
400 000 euroa – ei katsota horjuttavan seurakunnan taloudellista kykyä
selvitä itsenäisenä.
Alajärven seurakunnan rakenteeseen sisältyy Lehtimäen kappeliseurakunta vuodesta 2008 alkaen. Kappeliseurakunta on niveltynyt toimivana osana Alajärven seurakuntaan. Mikäli Alajärven seurakunnassa toteutuisi uudelleen rakennemuutos, tavoitteena olisi kevyen hallinnon lähtökohdasta
kappeli- tai alueseurakuntamalli.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää lausuntonaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin lainoppineelle asessorille ja dekaanille, että
1. Alajärven seurakunnalla on riittävä vakavaraisuus säilyä itsenäisenä
seurakuntana
2. seurakuntarakenteen muuttuessa Alajärven seurakunnan tavoitteena
on joko kappeli- tai alueseurakuntamalli.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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99 §
PALVELUN TOIMINTARYHMÄN NIMENMUUTOS
Alajärven seurakunnan hallintorakenteen muutoksessa – kirkkovaltuuston
päätös 12.12.2018, §20 - johtokunnat päätettiin lakkauttaa ja niiden tilalle
nimettiin toimintaryhmät. Kyseisessä muutosvaiheessa diakonia nimettiin
palveluksi. Tästä seurasi myös uusi käsite: palvelun toimintaryhmä.
Palvelun toimintaryhmä katsoo työalansa uudistetun nimen aiheuttavan
sekaannuksia esim. Kirkonpalvelijat ry:n kanssa. Palvelun toimintaryhmä
esittää kirkkoneuvostolle (liite 32), että palvelun toimintaryhmän nimi
muutetaan diakonian toimintaryhmäksi. Perusteluna on myös kokonaiskirkon tunnettavuus diakoniasta eikä palvelun lähtökohdasta.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että palvelun toimintaryhmän nimi muutetaan diakonian toimintaryhmäksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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100 §
SÄHKÖNMYYNTITARJOUS
Alajärven Sähkö Oy:n kanssa tehty sähkösopimus päättyy 31.12.2020. Alajärven Sähkö Oy on tehnyt tarjouksen sähkösopimukseksi 31.12.2021
saakka. Alajärven seurakunnan käyttöpaikkojen vuosikulutus Alajärven
Sähkö Oy:n verkkoalueella on noin 391 300 kWh (vuonna 2019 vuosikulutus n. 447 000 kWh).
Sähköntoimituksen ehdot ja hinnat:
- Vuoden 2021 kiinteä hinta:
yleissähkö 3,96 snt / kWh (alv %), perusmaksu 0 euroa
(vuonna 2020 3,95 snt / kWh)
- Sopimus yksivuotinen (1.1. – 31.12.2021)
- Tarjous koskee vain Alajärven Sähkö Oy:n omalla toimialueella sijaitsevia seurakunnan sähkön käyttöpaikkoja (srk-talo, kirkko, Suviranta,
Kirkontupa, Satakieli, Pikkupappila ja Hirsikangas)
- Mikäli viranomaiset määräävät uusia veroja tai muita maksuja tai
muuttavat niitä, niiden vaikutus otetaan täysimääräisenä huomioon
välittömästi.
Tarjouksessa on vain yksi hinta. Seurakunnan kiinteistöissä on myös rakennuksia, joissa on päivä- ja yösähkö. Sähkökaupoissa on kuitenkin menty siihen suuntaan, että käytössä on vain yksi hinta. Sähkönsiirron puolella
on sekä perusmaksu että eri hinta päivä- ja yösähkölle.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouksen ja tekee sähkösopimuksen Alajärven
Sähkö Oy:n kanssa vuodelle 2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Tapio Moisio poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ajaksi.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
19.11.2020

Nro 6 / 2020
sivu 97

101 §
LISÄMÄÄRÄRAHA SEURAKUNTATALO
Vuodelle 2020 on talousarviossa varattu määrärahaa mm seurakuntatalon lopun käyttövesiputkiston uusimiseen (alakerran käytävän katossa
menevä sekä siitä pannuhuoneeseen). Putkisto on uusittu syys-lokakuun
vaihteessa. Muutostyö tuli huomattavasti kallimmaaksi, mitä siihen oli varattu määrärahaa.
Esitys, tal.pääll:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää
lisämäärärahan 20 000 euroa käyttövesiputkiston uusimiseen seurakuntatalolla.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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102 §
RAHAVAROJEN SIJOITTAMINEN / SIJOITUSSUUNNITELMA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan taloudesta vastaava viranhaltija
päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämien rajojen ja sen antamien ohjeiden puitteissa.
Alajärven seurakunnan taloussäännön § 13 / Rahavarojen sijoittaminen:
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.
Kirkkoneuvosto on 31.5.2017 pitämässään kokouksessa § 69 päättänyt talouspäällikön toimivaltarajoista / sijoittaminen seuraavasti:
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.
Seurakunnalla on tällä hetkellä sijoituksia määräaikaistalletuksissa, Metsäliiton osuuksissa sekä tuotto-osuuksissa. Pankkitilejä seurakunnalla on
Alajärven Osuuspankissa, Lehtimäen Osuuspankissa sekä Oma Säästöpankki Oyj:n Alajärven konttorissa. Lähivuosina seurakunnalle on tulossa
suurempia investointeja, joten sijoituksissa on otettava huomioon, että
ne ovat tarvittaessa helposti otettavissa käyttöön. Esimerkiksi Metsäliiton
A-lisäosuudet sekä tuotto-osuudet on sanottava irti vuoden viimeiseen
päivään mennessä, jolloin ne ovat käytettävissä seuraavan vuoden heinäkuun alussa. Metsäliiton B-osuuksien irtosanomisaika on 18 kk (irtisanomisaika vuodenvaihde).
Viime vuosina seurakunta on mm myynyt metsiä eikä suuria investointeja
ole ollut, joten pankkitileille on kertynyt rahavaroja, joita nyt voitaisiin sijoittaa (n. 500 000 euroa).
Kirkon keskusrahasto on laatinut vastuullisen sijoittamisen ohjeet, joita se
päivittää säännöllisesti. Nämä ohjeet toimivat perustana myös seurakunnissa tapahtuvalle sijoitustoiminnalle. Vastuullisen sijoittamisen ohjeissaan Kirkon keskusrahasto on määritellyt sijoitustoimintansa perusteeksi
tuottavuuden, turvaavuuden ja vastuullisuuden periaatteet. Sijoitussuunnitelman tarkoitus on ohjata, että rahavarat talletetaan suunnitellusti si___________________________________________________________________
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ten, että riittävä tulotaso saavutetaan riskit halliten. Eettinen ajattelu
toimii perustana kaikelle sijoitustoiminnalle. Eettisellä ajattelulla tarkoitetaan tässä harkintaa, jossa eettisistä lähtökohdista pohditaan sijoitustoiminnan koh-teiden valintaa eri näkökulmista.
Alajärven seurakunnalla ei ole aikaisemmin ollut sijoitussuunnitelmaa.
Liitteenä sijoitussuunnitelma, jossa on otettu huomioon Kirkon keskusrahaston ohjeet (liite 33).
Sijoitustoiminta vaatii tietämystä sekä sijoitusten jatkuvaa seuraamista.
Tässä olisi hyvä käyttää apuna pankeista saatavaa sijoitusapua (varainhoitaja).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Alajärven seurakunnan sijoitussuunnitelman liitteen 33
mukaisena;
2. antaa talouspäällikölle valtuudet käyttää Alajärven Osuuspankkia
apuna sijoitustoiminnassa;
3. pyytää Alajärven Osuuspankilta tarjous sijoitusvaihtoehdoista sijoitussuunnitelma huomioiden.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti
1. hyväksyä Alajärven seurakunnan sijoitussuunnitelman seuraavin
muutoksin (korjattu versio liite 33A):
- kohta 2.2.1. viimeinen kappale korjataan kokonaan seuraavasti
”Seurakunnalla on merkittävä metsäomaisuus ja useita kiinteistöjä. Lisäksi seurakunta omistaa Metsäliiton osuuksia, Osuuspankkien tuotto-osuuksia, Alajärven Sähkö Oy:n sekä Lehtimäen Sähkö
Oy:n osakkeita. Edellä mainitut omaisuuskohteet eivät kuulu
suunnitelman alaiseen varallisuuteen. ”
- kohta 3 Riskienhallinta
=> poistetaan rivi Yksittäisen osakkeen tai yksittäisen luottoriskin
osuus markkina-arvolla mitattuna ei saa nousta yli 10 %:n seurakunnan sijoitusten kokonaisarvosta.
Keskustelun jälkeen talouspäällikkö veti kohdat 2 ja 3 pois esityksestä.
Tämän jälkeen päätettiin, että kutsutaan vuoden vaihteen jälkeen kirkkoneuvoston kokoukseen Oma Säästöpankin sekä Alajärven Osuuspankin/ OP Privaten edustajat kertomaan sijoituspalveluistaan, hinnoittelustaan jne (eri kokouksissa).
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103 §
LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN OSA-AIKAINEN SEURAKUNTAMESTARI
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.6.2017 (§ 23) päättänyt muuttaa
Lehtimäen seurakuntamestarin virka 1.2.2018 alkaen osa-aikaiseksi (60
%). Tarkoituksena oli tuolloin, että haudankaivuu ulkoistetaan. Tämä ei
kuitenkaan onnistunut, sillä tarjouksia ei saatu, vaan seurakuntamestari
on edelleen kaivanut haudat ja tämä on korvattu hänelle lisätunteina (ylityökynnys ei ylity). Kesäaikana seurakuntamestari on lisäksi tehnyt täydet
viikkotunnit, sillä työmäärä lisääntyy tällöin hautausmaalla huomattavasti.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1. seurakuntamestarin viran osa-aikaisuusprosentti muutetaan 80
%:seksi ajalla 1.11. – 30.4. (1.5. – 31.10. 100 %) 1.1.2021 alkaen;
2. kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntamestarin tarkistetun johtosäännön (liite 34).
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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104 §
LUOTTOTAPPIOT VUOSI 2020
Kipa – Kirkon palvelukeskus toimittaa vuosittain luottotappioehdotuksen
seurakuntatalouksiin. Ehdotuksella on kaikki laskut, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää laskun eräpäivästä. Kirkon palvelukseskus pyytää lähettämään hyväksytyn luottotappioehdotuksen 4.12.2020 mennessä. Luottotappioiksi kirjattavia saatavia ehdotuksessa yhteensä 924,40 euroa, mutta
pari rippikoulumaksua á 40 euroa, on maksettu ehdotuksen tulon jälkeen.
Liite 35 (jaetaan kokouksessa).
Esitys, tal.pääll.:
Kirjataan maksamattomat laskut luottotappioiksi Kirkon palvelukeskuksen
ehdotuksen mukaisesti vähennettynä maksetuilla rippikoulumaksuilla.
Luottotappioihin jää näin ollen kirjattavaksi 844,40 €.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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105 §
SUORITUSLISÄÄN KÄYTETTÄVÄ SUMMA VUOSI 2021
Suorituslisä on ollut osa palkkausjärjestelmää vuoden 2020 alusta alkaen.
Suorituslisää koskevat sopimusmääräykset koskevat yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevia viranhaltijoita / työntekijöitä 1.1.2020 lukien. Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset.
Suorituslisiin yhteensä käytettävän rahamäärän kohdentamisesta yksittäisille viranhaltijoille / työntekijöille päätetään vuosittain arviointijakson päätyttyä. Vuosittain maksettavan suorituslisän määrä vaihtelee. Siihen vaikuttaa toisaalta suorituslisiin yhteensä kohdennettavan rahamäärän suuruus
sekä viranhaltijoiden / työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin tulokset.
Seurakunnan on vuosittain tehtävä päätös suorituslisiin käytettävistä varoista. Suorituslisiin käytettävän rahasumman on oltava vähintään 1,1, %
yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä vuodelle 2021.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää, että suorituslisiin käytetään 1,1 %:a yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön vuodelle 2021 budjetoidusta
peruspalkkojen yhteismäärästä ( 6120 euroa / vuosi; 510 euroa / kk).
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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106 §
MUUT ASIAT
Puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Auranen kertoi viime hetken tiedot koronatilanteesta.

107 §
TIEDOTUSASIAT
1. Kirkkoherran päätösluettelot 14 / 2020 – 15 / 2020
2. Talouspäällikön päätösluettelot 22 / 2020
3. Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.10. –
31.10.2020
4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 23 / 2020 – 28 / 2020
5. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A 9 /2020 – 11/ 2020
6. Kirkkohallitus / diakoniatyön tukeminen
Kirkkoneuvosto merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi talouspäällikkö kertoi, että tällä hetkellä menossa MHY:n valtuustovaalit.

108 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia, antoi oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan sekä päätti kokouksen klo
19.25 yhteen ääneen luettuun Isä Meidän rukoukseen.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

