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ALLEKIRJOITUS
Kimmo Niskala
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Tuula Luoma
pöytäkirjanpitäjä _____________

Alajärvellä, tammikuun 14. päivänä 2021
Jorma Hauta-aho

Reijo Hirvelä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 15.1. – 29.1.2021 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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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala, joka toimi tämän kokouksen puheenjohtajana, toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen
sekä totesi kokouksen avatuksi.

2§
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 31.12.2020
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
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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4§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5§
SIJOITUS- JA VARAINHOITOPALVELUIDEN ESITTÄYTYMIEN
Sijoitustoiminta on yhä haasteellisempaa muuttuvassa maailmantilanteessa ja se vaatii jatkuvaa seurantaa, jotta varojen kartuttaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden voidaan toteuttaa. Sijoitusriskien hallinnassa on tärkeää, että sijoitustoiminnasta vastaa
ammattitaitoinen henkilöstö.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Alajärven seurakunnan sijoitussuunnitelman kokouksessaan 19.11.2020 § 102. Samassa pykälässä päätettiin, että kutsutaan vuoden vaihteen jälkeen kirkkoneuvoston kokoukseen Oma Säästöpankin sekä Alajärven Osuuspankin / OP Privaten edustajat kertomaan sijoitus- ja varainhoitopalveluistaan (eri kokokouksissa). Kirkkoneuvoston
vuoden 2021 ensimmäiseen kokoukseen kutsutaan Alajärven Osuuspankin / OP Privaten edustajat.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Alajärven Osuuspankin / OP Privaten
esittelyn sijoitus-ja varainhoitopalveluistaan.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi Alajärven Osuuspankin / OP Privaten esittelyn sijoitusja varainhoitopalveluistaan. Paikalla olivat Alajärven Osuuspankista asiakkuuspäällikkö Eeva Vähäkangas ja OP Privatesta varainhoitaja Sami Rannila.
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6§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
Kj:n 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuuston tulee valita keskuudestaan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa puheenjohtaja.
Esitys, khra: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto suorittaa puheenjohtajan
vaalin.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

7§
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Kj:n 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuuston tulee valita toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtaja.
Esitys, khra: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto suorittaa varapuheenjohtajan
vaalin.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

8§
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Kirkkolain 10 luvun 2§:n mukaan kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen toimikauden tammikuussa.
Esitys, khra Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan vaalin.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
13.1.2021

Nro 01 / 2021
sivu 5

9§
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI
Kirkkolain 10 luvun 2§:n mukaan kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen toimikauden tammikuussa. Alajärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan neuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana
toimii kirkkoherra.
Esitys, khra:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston
jäsenten vaalin. Vaalissa valitaan 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.

Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

10 §
UUDISTETTU SOPIMUS LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISESTA KESKUSREKISTERISTÄ
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin perusti 1.1.2020 alkaen 35
seurakuntaa, jotka solmivat seurakuntien yhteistoiminnasta sopimuksen.
Voimassa olevan sopimuksen mukaisesti sopimustekstin muuttaminen
edellyttää jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston päätöstä, kuitenkin
siten, että muuttaminen on mahdollista, mikäli jäsenmääräisesti (seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku) laskettu enemmistö sopijaosapuolista päättää sen puolesta.
Solmitun sopimuksen ulkopuolelle jääneistä Lapuan hiippakunnan seurakunnista Alavus, Vimpeli ja Ähtäri ovat ilmoittaneet haluavansa liittyä uusina sopijaosapuolina sopimukseen siten, että Alavuden seurakunnan jäsenyys aluekeskusrekisterissä alkaisi 1.1.2021 ja Vimpelin sekä Ähtärin
seurakuntien jäsenyys vastaavasti 1.1.2022. Kaikilla mainituilla seurakunnilla on jo niiden kirkkovaltuustojen periaatepäätökset liittymisestä.
Uusien sopijaosapuolien hyväksyminen tehtyyn sopimukseen tarkoittaa
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käytännössä sopimuksen muuttamista niin paljon, että voidaan puhua
uuden sopimuksen hyväksymisestä. Siksi sopimus on vietävä jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla voidaan muuttaa
aiemman sopimuksen muutamia kohtia tarkoituksenmukaisemmaksi (toteuttaen samalla aiemman sopimuksen periaatetta sopimustekstin muuttamisesta).
Uudistettu sopimusteksti on liitteenä (liite 1.). Aiempaan sopimukseen
nähden muutetut kohdat on merkitty punaisella.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi uuden
sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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11 §
PIISPANTARKASTUKSEN 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. 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. Kirkkoneuvoston (3.9.2020, 63§) nimeämä työryhmä
on valmistellut esityksen piipantarkastuksen ohjelmasta (liite 2).
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää piispa Simo Peuran hyväksyttäväksi johtoryhmän valmisteleman piispantarkastuksen ohjelman 29.-31.10.2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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12 §
VALOKUITUYHTEYS JA STRIIMAUSLAITTEISTO
Alajärven seurakunnassa aloitettiin jumalanpalvelusten suoratoisto, striimaus, maaliskuussa 2020 alkaneen pandemian seurauksena. Covid-19 viruksen leviämisen estämiseen kohdennettujen kokoontumisrajoitusten
voimaanastuminen antoi perusteet aiemmin käyttämättömälle nettitoiminnalle, jonka hyödyntäminen tarjosi uudenlaisen mahdollisuuden seurakunnallisten tilaisuuksien etäosallistumiseen kännykän, tabletin tai tietokoneen välittäminä. Muutamassa kuukaudessa seurakunnan suoratoistolähetykset muodostuivat laaja-alaisesti käyttöönotetuksi menettelyksi.
Jumalanpalvelusten lisäksi eri työalat, kuten kirkkomusiikki, lapsi- ja perhetyö, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, diakonia ja lähetys sekä aikuistyö,
aloittivat viimeistään syyskauteen mennessä omat striimauksensa, joista
osa on vakiintumassa viikoittain tiettyyn ajankohtaan toistuviksi lähetyksiksi.
Suoratoistolähetykset ovat osoittaneet saavuttavansa aktiivisesti seurakuntaelämässä mukanaolevien tavoittamisen lisäksi seurakuntaelämään
harvemmin osallistuneiden mielenkiinnon viriämisen esimerkiksi jumalanpalvelus-, kirkkomusiikki-, raamattuopetus-, hartaus- ja rukouspalveluohjelmien seuraamisessa.
Nettitoiminta ei sellaisenaan voi korvata seurakunnan fyysistä kokoontumista ja siihen sisältyvää hengellisen elämän harjoittamista, sosiaalisia
kohtaamisia ja yhteisöllisyyden kokemusta, mutta se voi tarjota merkittävän lisän koronan aikana ja sen jälkeisessä vaiheessa seurakuntatoiminnan rinnalle, kuten jo pitkään käytössä olleet radion ja television lähettämät jumalanpalvelukset ja hartaudet. Kirkkomme piirissä on yleisemmin
todettu, että suoratoistopalveluista muodostuu pandemian jälkeenkin vakiintuva toimintatapa.
Alajärven kirkosta välitettyjen striimausten käytännön ongelmaksi ovat
muodostuneet viime kuukausien aikana kännykän nettiyhteyden – kaistanleveyden – riittämättömyys laadukkaan ja katkeamattoman videon ja
äänen välittämiseksi sekä toisaalta teknisistä välineistä aiheutuneet syyt.
Striimausten parantaminen edellyttäisi tehokkaan nettiyhteyden ja tarkoituksenmukaisen teknisen välineistön hankintaa. Nettiyhteyden tehon parantaminen olisi mahdollista valokuituverkolla, joka nyt ja tulevaisuudessa
kykenee vastaamaan nopeasti kehittyvän teknologian ja älylaitteiden vaatimuksiin.
Kirkontuvalla on nykyisin käytössä oma kirkkoverkko, joka on koko ev.lut.
kirkon yhteinen sisäverkko. Kirkkoverkko ja sen palvelut ovat käytettävis___________________________________________________________________
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sä vain kirkkoverkkoon liitettyjen seurakuntien toimipisteiden työasemissa sekä kannettavissa. Lisäksi kirkkoverkossa olevia palveluja voidaan joiltakin osin käyttää kirkkoverkon etäkäyttöpalvelun avulla. Kirkkoverkkoon
ei ole pääsyä sisäverkon ulkopuolelta, eli esim. kotikoneilta. Kaikki tietoliikenne kirkkoverkon ja internetin välillä kulkee kirkkoverkon palomuurien
kautta. Kirkkoverkon moitteeton toimivuus on ehdoton edellytys seurakunnan viranomaistoiminnalle sekä arkisille kirkkoverkkoa edellyttäville
toiminnoille. Tämän vuoksi on perusteltua luoda kirkkoverkosta riippumaton erillinen nettiyhteys striimauksille sekä muille nettiyhteyttä edellyttäville käytännöille. Erillinen valokuituverkko tarjoaa netin käytön a) kirkon
työntekijöille, b) vierailijaverkkoa tarvitseville (esimerkiksi kirkon ulkopuolella järjestettävät kesäjuhlat) ja c) kirkon valvontajärjestelmälle (esim.
valvontakameroiden kuvausten turvalliselle taltioinnille).
Kirkossa toteutuva suoratoisto edellyttää myös teknistä laitteistoa, jolla
mahdollistuu tasokas kuvan ja äänen välittäminen. Striimauksen välineistön edellytyksinä ovat mm. tietokone, kuvamikseri, näyttö, kamerat jalustoineen, mikrofonit sekä erilaiset johdot liittimineen. Toisaalta on tärkeätä huomioida suoratoistoon tarvittavan välineistön hankinnassa niiden
selkeä käyttö, jotta tekniikan hyödyntäminen on eri käyttäjien kannalta
sujuvaa.
Valokuituyhteyden perustaminen seurakuntatalosta Kirkontuvalle ja kirkkoon sekä striimaukseen tarvittavan teknisen välineistön kustannusarviona on noin 20 000 euroa.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 20 000 euron lisätalousarviomäärärahaa valokuituyhteyden perustamiseen seurakuntatalosta Kirkontuvalle ja kirkkoon sekä striimaukseen tarvittavan teknisen välineistön hankintaan.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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13 §
LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN KOLEHTISUUNNITELMA 2021
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää
vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2). Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja
syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä
tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia
toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia
seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten
on olemassa kirkollisvero.
Lehtimäen kappelineuvosto on 9.12.2020 pidetyssä kokouksessa käsitellyt
alueensa kolehtisuunnitelman 1.1.-31.12.2021 (liite 3).
Päätösesitys,Khra:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lehtimäen kappelineuvoston kolehtisuunnitelman 1.1.-31.12.2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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14 §

15 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin seurakuntia pyydettiin vastaamaan 31.12.2020 mennessä rakenneselvityskyselyyn. Kirkkoherra Ari
Auranen kertoi, että ainakaan tässä vaiheessa neuvotteluja ei jatketa.

16 §
TIEDOTUSASIAT
1. Kirkkoherran päätösluettelo 19 / 2020 – 21/ 2020
2. Talouspäällikön päätösluettelot 23 / 2020
3. Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.11. –
31.12.2020
4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 29 / 2020 – 30 / 2020
5. Sähköposti Lapuan hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajiston
koulutuspäivä 20.2.2021
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi es asiat tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi kirkkoherra kertoi alustavat seuraavat kokouspäivät:
kirkkovaltuusto 27.1. sekä 16.6 ja kirkkoneuvosto 24.2.; 29.3.; 21.4. ja
26.5.

17 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan, piti loppuhartauden sekä totesi kokouksen päättyneeksi klo 20.20.
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