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54 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ari Auranen piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.
55 §
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 25.8.2020.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

56 §
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 Ritva
Leppäaho ja Torsti Orajärvi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Ritva
Leppäaho ja Torsti Orajärvi.

57 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
3.9.2020

Nro 4 / 2020
sivu 55

58 §
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. Tällä kertaa vuorossa Hirsikankaan hautausmaa.
Esitys, tal.pääll:
Suoritetaan hautausmaan katselmus Hirsikankaan hautausmaalla ja siitä
laaditaan muistio, joka käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Todettiin, että hautausmaan parkkipaikalle tulee asfaltti vielä tämän syksyn aikana.
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59 §
TOIMINTARYHMIEN MUISTIOT TIEDOKSI
Toimintaryhmässä oleva kirkkoneuvoston edustaja tuo tiedoksi pääpiirteittäin toimintaryhmän kokouksessa käsitellyt asiat, jotka merkitään tiedoksi.
Esitys, tal.pääll.:
Todetaan, että toimintaryhmien muistioita ei tällä kertaa ole.
Päätös:

Toimintaryhmissä olevat kirkkoneuvoston edustajat toivat esille seuraavat
muistiot:
1. Kirkon musiikki toimintaryhmän muistio 13.8.2020
2. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaryhmän muistio 19.8.2020
Kirkkoneuvosto merkitsi em toimintaryhmien muistiot tiedoksi.

60 §
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 10.06.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sekä se on ollut yleisesti nähtävänä Alajärven kirkkoherranvirastossa ajalla 12.6. – 11.07.2020.
Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa.
Kirkkovaltuuston tekemät päätökset:
12 § Tiedotus- ja lähetyssihteerin virkanimikkeen päivittäminen
13 § Vuoden 2019 tilinpäätös
14 § Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan tilinpäätös vuodelta 2019
15 §

Alajärven seurakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 sekä
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2019
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Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan tarkastuskertomus vuodelta
2019 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta
2019
Vuoden 2021 tuloveroprosentti
Lisämääräraha kirkon alttarialueen ja sakastin lattia
Seurakuntatalon kylmiö

Esitys, khra.: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessa 10.06.2020
tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan eivätkä ole kirkkolain ja kirkkojärjestyksen vastaisia sekä päättää panna täytäntöön nämä päätökset.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

61 §
KANTTORI EEVA-LIISA KOLOSEN SIVUTOIMILUPA
Kanttori Eeva-Liisa Kolonen anoo kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa voidakseen toimia Alajärven musiikkiopistossa laulu- ja musiikin hahmotusaineiden opettajana, keskimäärin seitsemän tuntia viikossa 2020–2021.
Kolosen lisätyöt toteutuisivat pääasiassa vapaapäivinä ja kahden viikkotunnin kohdentuminen virka-aikaan ei vaikuttaisi hänen mukaansa varsinaiseen seurakunnan kanttorin viranhoitoon, koska virkatehtävät hän
asettaisi joka tapauksessa etusijalle.
Kolonen esittää perusteluinaan opetuksen hyödyttävää vaikutusta seurakunnan toiminnalle: musiikkiopiston oppilaiden esiintyessä seurakunnan
tilaisuuksissa. Kanttori on todennut kirkkoherran kanssa käydyssä keskustelussa lisätyön antavan merkityksellisyyttä ja uusia näkökulmia kirkolliseen musiikkityöhön, eikä hän katso lisätyön vaikuttavan ylimääräistä rasitusta itse päätyölle.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää kanttori Eeva-Liisa Koloselle sivutoimiluvan Alajärven musiikkiopiston opetustehtäviin keskimäärin seitsemän
tuntia viikossa, korkeintaan kahden opetustunnin toteutuessa virka-ajalla
2020–2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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62 §
KANTTORI ISMO PITKÄSEN SIVUTOIMILUPA
Kanttori Ismo Pitkänen anoo kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa Alajärven
musiikkiopiston urkutuntien järjestämiseksi 2020–2021. Kyseisen opetuksen enimmäismäärä olisi viikoittain 4,5 tuntia. Kanttori on todennut kirkkoherralle, että sivutoimitehtävät siirtyvät tarvittaessa aina varsinaisten
virkatehtävien edeltä. Urkuopetus antaisi mahdollisuuden kanttorisijaisten rekrytoinnin laajentamiseen.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää kanttori Ismo Pitkäselle sivutoimiluvan
Alajärven musiikkiopiston urkutuntien järjestämiseksi viikoittain 4,5 tuntia
lukuvuonna 2020–2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

63 §
PIISPANTARKASTUKSEN OHJELMAN VALMISTELU
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. Yhteyksiä sidosryhmiin voidaan vahvistaa kutsumalla sidosryhmiä
messuun tai aterialle, vierailemalla jossakin valitussa kohteessa tai järjestämällä vastaanotto.
Toisen piispantarkastuspäivän painopiste on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaamisessa. Piispantarkastus
päättyy sunnuntaina vietettävään piispanmessuun.
Alajärven seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella esitys
piispantarkastuksen ohjelmasta huomioiden seurakunnan yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Ohjelman suunnittelu kohdentuu erityisesti
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ensimmäiseen piispantarkastuksen päivään, perjantaihin. Suunnitteluryhmän kannalta on eduksi monipuolinen kosketuspinta kaupungin, elinkeinorakenteen sekä muihin toimijoihin. Ohjelmaluonnos välitetään piispalle viimeistään ensi vuoden alussa.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto nimeää piispantarkastuksen suunnitteluryhmän jäseniksi
talouspäällikön ja kirkkoherran sekä enintään viisi muuta henkilöä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi piispantarkastuksen suunnitteluryhmään talouspäällikön ja kirkkoherran lisäksi seuraavat kuusi henkilöä: Kimmo Niskalan, Tapio Moision, Antti-Kalle Levijoen, Jorma Hauta-ahon, Ritva Leppäahon sekä Tiina Akomeahin.

64 §
ANOMUS TUOMIOKAPITULILLE JUMALANPALVELUSTEN SIIRROSTA SEURAKUNTATALOON
Alajärven seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan
27.5.2020 (45§) remontoida Alajärven kirkon kuorialueen lattian. Arkkitehtitoimisto Tuomela Ky on laatinut korjaussuunnitelman ja museovirastolta on saatu myönteinen lausunto, jonka mukaisesti remontti ei
aiheuta merkittäviä muutoksia lattian korkoon tai värimaailmaan, joten
asiaa ei edellytä kirkkohallituksen hyväksyntää.
Kirkon lattiakorjaus aloitetaan 12.10.2020 alkaen ja remontin on arvioitu
kestävän enintään 20.11.2020 saakka. Tästä syystä jumalanpalveluksia ei
voida toteuttaa kirkossa kyseisenä ajankohtana, vaan ne olisi järjestettävä
kirkkopiha-alueen viereisessä seurakuntatalossa. Tämä päätös on kuitenkin alistettava Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyt-täväksi.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää anoa lupaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta saadakseen järjestää Alajärven kirkossa pidettävät jumalanpalvelukset kirkon viereisessä seurakuntalossa 12.10-20.11.2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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65 §
VUOSIAIHEET
Seurakunnan vuosiaiheiden tarkoituksena on nostaa vuorollaan esiin seurakunnan perustehtävästä ja työalojen sisällöstä avautuvia teemoja. Vuosiaiheet ovat tukeneet eri työalojen julkista esiintuloa ja yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Nykyisenä menettelynä on vuositeeman erityinen
huomiointi toimintaryhmien valmistellessa tulevan vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelmaa. Vuositeemat on perinteisesti valittu kolmeksi vuodeksi. Työntekijöiden keskusteluissa on ollut esillä seuraavat aiheet 2021:
”Evankeliumi - hyvä uutinen on tarkoitettu jokaiselle”; 2022: ”Diakonia –
lähimmäisen parhaaksi” ja 2023: ”Viestintä – ulkoinen ja sisäinen tiedonkulku”.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan vuosiaiheiksi 2021: ”Evankeliumi - hyvä uutinen on tarkoitettu jokaiselle”; 2022: ”Diakonia – lähimmäisen parhaaksi” ja 2023: ”Viestintä – ulkoinen ja sisäinen tiedonkulku”.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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66 §
KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2020 – 2022
Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista. Sopimuskausi on 23 kuukautta (1.4.2020 – 28.2.2022).
Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa
nostava vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin sanottua yleistä linjaa ollen yhteensä 3 % kahtena sopimusvuonna (1,4 % ja 1,6 %).
Vuonna 2020 vuosittaiset palkkakustannukset kasvavat sopimuksen vuoksi edelliseen vuoteen verrattuna noin 1 prosenttia. Palkkakustannusten
nousu alittaa vuonna 2020 sovitut palkkojen tarkistukset (keskimäärin 1,4
%), koska palkantarkistukset tulevat voimaan 1.8.2020 lukien, jolloin ne
vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 5 kuukautta.
Vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin
1,9 prosenttia. Vuoden 2020 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan
1.5.2021 alkaen, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8
kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden
palkkasummaan vain 5 kuukautta.
Yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkoja tarkistetaan 1,5 %:n suuruisella
yleiskorotuksella 1.8.2020 lukien ja 1,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella
1.5.2021 lukien. Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia kokemuslisiä ja
suorituslisiä ei tarkisteta sopimuskauden aikana yleiskorotuksella.
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 1.8.2020 alkaen 1,4 %:n yleiskorotuksella ja 1.5.2021 lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella. Yleiskorotuksen 1.5.2021 sijasta seurakunta voi päättää tarkistaa ylimmän johdon peruspalkkoja johdolle aiemmin
asetettujen tavoitteiden ja niistä suoriutumisen arvioinnin perusteella.
Tällaisen tarkistuksen kokonaiskustannusvaikutuksen tulee olla kuitenkin
sama kuin 1,6 %:n yleiskorotuksella ylimmän johdon palkoissa.
Tuntipalkkaisten perustunti- ja urakkapalkkoja sekä lisiä tarkistetaan 1,4
%:n suuruisella yleiskorotuksella 1.8.2020 ja 1,6 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2021 lukien.
Ns kilpailukysysopimuksen perusteella Suomen työmarkkinoilla työaikaa
pidennettiin 24 tunnilla vuodessa palkkaa muuttamatta. Työajan pidennys
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koski myös kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä ja tuli voimaan 1.2.2017. Nyt
solmittu sopimus poistaa tämän työajan pidennyksen eli lyhentää työaikaa 24 tunnilla vuodessa palkkaa muuttamatta. Työajan lyhentäminen tulee sopimusmääräyksenä voimaan 1.1.2021. Siihen saakka noudatetaan
KirVESTES 2018 – 2020 määräyksiä. Työajan lyhennyksen seurauksena
täysi työaika on siten yleistyöajassa 38 tuntia 15 minuuttia viikossa (keskimäärin 7 h 39 min päivässä) ja toimistotyöajassa 36 tuntia 15 minuuttia
viikossa (keskimäärin 7 h 15 min päivässä).
Työajattomien viranhaltijoiden työajattomuus säilyy ennallaan ja heihin
sovelletaan työaikamääräysten sijasta KirVESTES 140 – 143 §:n vapaaaikaa koskevia määräyksiä.
Lisäksi hengellisen työn työajattomien viranhaltijat / työntekijät saavat
1.8.2020 alkaen lisävapaapäivän maanantain ja perjantain välille sijoittuvasta arkipyhästä, jos arkipyhänä tehty työ vastaa olennaisilta osin säännönmukaisen työpäivän työtä. Lisävapaapäivää ei voida korvata rahana.
Myös leirityöaikahyvityksiin tulee muutoksia. Viranhaltijalle / työntekijälle
annetaan yksi leirityöaikahyvityspäivä jo 1 vuorokauden ja 12 tunnin kestoisesta leiristä (eli vähintään 36 tuntia). Aiemmin leirityöaikahyvityspäivän saamisen edellytyksenä on ollut, että leiri kesto on vähintään 2 vuorokautta 12 tuntia.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi uuden kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2020 – 2022 keskeisimmät asiat.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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67 §
SUORITUSLISÄ KAUSITYÖNTEKIJÄT
Vuoden 2020 alusta Kirkon työ- ja virkaehtosopimuksessa otettiin käyttöön suorituslisäa yhtenä palkanosana. Suorituslisän saajat päättää seurakunnan kirkkoneuvosto, ellei seurakunnassa ole muuta päätetty (päätösvaltaa siirretty). Suorituslisän perusteet ja vuoden 2020 saajat on päätetty kirkkoneuvostosssa syksyllä 2019.
Suorituslisän piiriin kuuluvat myös seurakunnan kausityöntekijät, jos heidän työsuhteensa kestää vähintään 4 kuukautta. Työsuhteen alussa suorituslisän perusteet on kerrottu kausityöntekijöille (3 henkilöä) ja heidän
kanssaan käydään kehitys- ja arviointikeskustelu ennen työsopimuksen
päättymistä (syyskuun alkupuolella tämän hetken tilanteen mukaan).
Kausityöntekijät arvioidaan samoilla kriteereillä kuin muutkin työntekijät.
Mahdollinen suorituslisä kirjataan kertasuorituksena kausityöntekijän
viimeisen palkan yhteyteen palkka-aikataulu huomioon ottaen.
Palkka-aikataulun ja kirkkoneuvoston kokousten aikataulun yhteensovittaminen suorituslisän aikatauluvaatimusten kanssa tulee olemaan haasteellista.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle oikeuden päättää viranhaltijapäätöksenä (käytyään keskustelun kirkkoherran kanssa) suorituslisän saajista
ennalta päätettyjen kriteerien mukaisesti.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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68 §
NUORISOTYÖNOHJAAJA PANU MALKASILLAN SIVUTOIMIANOMUS
Nuorisotyönohjaaja Panu Malkasilta anoo kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa evankelisten (SLEY) opiskelijailtojen johtamiseen Seinäjoella kolmena
tiistai-iltana kuukausittain syksystä 2020 kevääseen 2021. Tähän tehtäväkuvaan sisältyvät tilaisuuksien kausisuunnittelu ja yhteydenpito puhujiin.
Malkasilta on osallistunut muutoinkin säännöllisesti vapaaehtoisena toimijana evankelisten opiskelijoiden tilaisuuksiin kahden viimeisen vuoden
aikana. Seurakunnan nuorisotyössä ei ole toteutunut samaan ajankohtaan
vastaavia kokoontumisia.
Nuorisotyön normaali viikoittainen ohjelma muodostuu nykyisin tiistain
videohartauksista seurakunnan Youtube-kanavalla, keskiviikkoisin avoimista ovista -tilaisuudesta ja tämän jälkeen nuorten aikuisten raamattupiiristä, torstaisin (joka toinen viikko) Lehtimäen nuorten illoista, perjantaisin nuorten illoista sekä mahdollisista viikonloppuretkistä tai -leireistä.
Nuorisotyöhön sisältyvät myös aamuhartaudet ala-asteilla ja välituntivierailut sekä keskustelut nuorten kanssa. Edellisten lisäksi Malkasilta on vastannut sunnuntain jumalanpalveluksen striimaamisesta nettiin.
Malkasilta on todennut kirkkoherralle, että sivutoimen harjoittaminen
tiistain osalta väistyy aina nuorisotyön edellyttäessä hänen läsnäoloansa
samaan ajankohtaan. Mikäli Malkasillalle ei myönnettäisi sivutoimilupaa,
hän on ilmoittanut osallistuvansa joka tapauksessa vapaaehtoisesti evankelisten opiskelijailtoihin.
Khran päätöesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää sivutoimiluvan nuorisotyönohjaaja Panu
Malkasillalle evankelisten (SLEY) opiskelijailtojen suunnittelemiseen ja
johtamiseen Seinäjoella kolmena tiistai-iltana kuukausittain syksystä 2020
kevääseen 2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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69 §
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.7.2020
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu tuloslaskelmaosan toteutumavertailu
tiliryhmätasolla 31.7.2020 saakka, liite 24.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 56,4 % (toimintatuotot 25,5 %,
toimintakulut 51,2 %). Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan
olisi seitsämän kuukauden aikana 58,3 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 55,9 %. Vuosikatteen toteutuma on 142,7 %. Kirkollisveroja
on kertynyt 1,2 % vähemmän kuin vuonna 2019. Tilikauden tulos näyttää
elokuun lopussa ylijäämää 117 749 euroa (vuonna 2020 ylijäämä
215 013 €).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailut ajalta 1.1. 31.7.2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi tuloslaskelmaosan toteutumavertailun tiliryhmätasolla ajalta 1.1. – 31.7.2020.

70 §
METSÄNMYYNTI
Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Alanen on päivittänyt
metsäsuunnitelmaa Alajärven metsien osalta. Suunnitelma on lähes valmis ja tulee myöhemmin kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kun otetaan huomioon koko seurakunnan metsät, harvennushakkuualueita on todella paljon seuraavalla kymmenvuosijaksolla:
* avohakkuuta 100 ha
* ensiharvennusta 150 ha
* muuta harvennusta 150 ha
eli harvennushakkuuta olisi noin 30 ha / vuosi, joka olisi Alasen mukaan
hyvä hakata etupainotteisesti.
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Hintataso on tällä hetkellä keskimääräisellä tasolla. Kuitupuun tilanne on
hankala, kun taas energiapuun tilanne on hyvä (hintataso noussut kuitupuun edelle).
Alanen esittää suoritettavaksi harvennushakkuuta Linnunpuron palstalta(liitteet 25 ja 26).
Harvennusleimikon pinta-ala n. 60 ha, määräarvio n. 3860 m3 ja hintaarvio noin 88 500 euroa. Alasen arvion mukaan tämä hyvä harvennusleimikko, joka kiinnostaa sahojakin, koska tukkejakin kertyy ihan hyvin.
Ensiharvennusala noin 36 ha (noin kolmasosa hakkuutarpeessa olevista
ensiharvennuksista), määräarvio n. 1435 m3. Ko leimikko sopii nykyiseen
energiaranka- ja parrukysyntään. Jos tämä puukauppa tehtäisiin MHY:n
puunkorjuupalvelun kautta, tarjouksen puutavaralajien hinnat ovat kiinteitä yksikköhintoja ja tuolla määräarviolla kertyisi 21 515 euroa. Tällöin
kauppamuoto on hankintakauppa, jossa eri tehtaiden tehdanhinnoista
vähennetään korjuu- ja kaukokuljetuskustannukset. Toinen vaihtoehto on
lähteä kysymään pystykauppatarjousta, tällöin korjuuaika todennäköisesti
pitenee jopa kolmeen vuoteen. Osasta kuvioita tulisi / olisi hyvä tehdä
ennakkoraivaus (n. 26 ha), jonka kustannusarvio on 5 300 euroa (alv 0 %).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi MHY:n esittämät metsäkaupat ja valtuuttaa MHY:n pyytämään tarjoukset seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä seuraavasti:
- harvennusleimikoista liitteen 25 mukaisesti
- ensiharvennusleimikosta liitteen 26 mukaisesti siten, että puukauppa
tehdään MHY:n puunkorjauspalvelun kautta
- ennakkoraivaus tehdään esitetyillä kuvioilla.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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71 §
MUUT ASIAT
Keskusteltiin seuraavista asioita:
- Keväällä kanttori Ismo Pitkänen vanhempainvapaalla n. 4 kk. Suunnitelmissa, että hoidetaan palkkiotoimisilla vajaus, mutta selvitellään vielä.
- Kirpputori siivottu, mutta kahvion eli kerhotilan katto kaipaa kohennusta
=> pyritään huomioimaan vuoden 2021 talousarviossa.
- Lehtimäen seurakuntakodille sijoitetaan sankarihautausmaan perustamisasiakirjat sekä pienoismalli sankarihautausmaan patsaasta (löytynyt
kuolinpesän jäämistöstä). Kappelineuvosto katsoo sopivan paikan vitriinille.
- Kirkon kuoriosan remontin yhteydessä olisi hyvä miettiä kaapelointia
(varmistaa riittävät valmiudet mm äänentoistolle, mikrofoneille ym)
Lisäksi toivotaan pistorasiaa kuoriosan kaiteeseen.
- Puheenjohtaja toi esille seuraavat päivämäärät:
* luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Haapaniemessä 24.10.2020
* Strategiailta 10.9.2020 seurakuntatalolla
* Seurakuntalaisten ja työntekijöiden ilta seurakuntatalolla 18.11.2020
* Seurakuntalaisten juhla 10.1.2021 (messu ja juhlaruokailu)
* Yamacuhien siunaaminen lähteystyöhön Japaniin 4.10.2020 klo 18.00
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72 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kirkkoherran päätösluettelot 10 / 2020 – 11 / 2020
Talouspäällikön päätösluettelot 12 / 2020 – 15 / 2020
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.5. – 31.07.2020
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 14 / 2020 – 18 / 2020
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A 4/2020 – A 7/2020
Viranhaltijapäätökset hiippakuntapastori Jaakko Anttila 53 / 2020; 56 /
2020; 66 / 2020
7. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Hiippakuntakartanossa
24.10.2020
Kirkkoneuvosto merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.

73 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia, antoi oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan sekä päätti kokoksen klo
19.45 loppurukoukseen.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

