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SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET

Auranen Ari
Niskala Kimmo
Hauta-aho Jorma
Hirvelä Reijo
Joensuu Sanna
Kellokoski Juliaana
Kuoppa-aho Aune
Lahti Leila
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Orajärvi Torsti
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MUUT SAAPUMoisio Tapio
kirkkovalt. puh.joht.
VILLA OLLEET
Levijoki Antti-Kalle
kirkkovalt. varapuh.joht.
Luoma Tuula
talouspäällikkö, sihteeri
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ASIAT
§§ 73 - 94
_______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS
Kimmo Niskala
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Tuula Luoma
pöytäkirjanpitäjä _____________

Alajärvellä, toukokuun 28. päivänä 2021
Jorma Hauta-aho

Reijo Hirvelä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.5. – 13.6.2021 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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73 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala, joka toimi tämän kokouksen puheenjohtajana, piti alkuhartauden, jonka aluksi veisattiin virsi
484. Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.

74 §
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 12.5.2021.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

75 §
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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76 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: §:n 91 Muut mahdolliset asiat -kohdalla
käsitellään Pellonvuokrasopimus / MTY Hauta-aho Heikki ja Juha. Loput
§:t siirtyvät numerolla eteenpäin (92 § Muut mahdolliset asiat jne.)

77 §
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 muistio 3 / 2021 27.4.2021;
2. Aikuistyön toimintaryhmä 29.4.2021.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi em toimintaryhmien muistiot tiedoksi.
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78 §
SANKARIHAUTAUSMAIDEN PERUSTIEDOT -HANKE
Kaatuneiden Muistosäätiö on käynnistänyt hankkeen, jotta mahdollisimman monelle sankarihautausmaalle saataisiin yhdenmukainen tietolaatta.
Kyseessä on arvostuksen osoitus sankarivainajille ja palvelus niille, jotka
käyvät hautausmaalla.
Kaatuneiden Muistosäätiö on keskustellut asiasta Kirkkohallituksen ja
Museoviraston edustajien kanssa ja ollut yhteydessä Kuvanveistäjäliittoon. Keskusteluissa esille tuli tarve paikallisesti parantaa tietämystä
sankarihautausmaista ja niiden historiasta. Kaatuneiden Muistosäätiön
mukaan tietolaatan perustietoina voitaneen pitää sankarihautausmaan
suunnitelleen arkkitehdin nimeä ja suunnittelu- tai käyttöönottovuotta,
sankarihautojen lukumäärää sekä haudalla olevan muistomerkin ja sen
tekijän nimeä ja pystytysvuotta.
Seurakunta päättää hallussaan olevien sankarihautausmaiden hoidosta ja
siten myös mahdollisesti hankittavasta tietolaatasta. On kuitenkin perusteltua, että saman hiippakunnan seurakunnat toimivat hautausmaita hoitaessaan samansuuntaisesti. Syyskuussa 2021 on tarkoituksena laatia tilannekatsaus hankkeen etenemisestä. Käytännössä tietojen kokoaminen
tarkoittanee seurakunnille suunnattua lyhyttä kyselyä.

Tuomiokapituli (tuomiokapitulin istunto 14.4.2021, §23) kehottaa Lapuan
hiippakunnan seurakuntia saattamaan sankarihautausmaiden perustiedot
nähtäville Kaatuneiden Muistosäätiön Sankarihautausmaiden perustiedot
-hankkeen mukaisesti (liite 21).
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hankkia tietolaatan Alajärven ja Lehtimäen sankarihautausmaille.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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79 §
PIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VAALI
Lapuan hiippakunnassa toimitetaan piispanvaali tiistaina 2. marraskuuta
2021. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan
kesken. Toisen kierroksen vaalipäivä on tiistai 23. marraskuuta 2021.
Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Lapuan hiippakunnan papit ja virassa
olevat lehtorit sekä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Äänioikeutettuja
pappeja ja lehtoreita on 475. Maallikkovalitsijoita ovat Lapuan hiippakunnasta valitut seitsemän kirkolliskokousedustajaa, Lapuan hiippakunnan
hiippakuntavaltuuston 14 maallikkojäsentä, hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori. Näiden äänioikeutettujen lisäksi seurakunnat
valitsevat 452 maallikkovalitsijaa siten, että jokaisesta 44 seurakunnasta
valitaan ensin yksi maallikkovalitsija, minkä jälkeen loput 408 maallikkovalitsijaa valitaan seurakuntien väkimäärän suhteessa.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa seurakuntien valitsemat
maallikkovalitsijat istunnossaan 16. kesäkuuta 2021. Samassa istunnossa
päätetään ehdokasasettelun alkamispäivästä. Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle vaalissa. Ensimmäisen kierroksen vaalikeskustelut järjestetään 28.
syyskuuta ja 12. lokakuuta. Mahdollisen toisen kierroksen keskustelutilaisuus pidetään 16. marraskuuta. Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1. helmikuuta 2022. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 6. helmikuuta. Lapuan hiippakunnan nykyinen piispa Simo Peura ilmoitti 14. huhtikuuta 2021 jäävänsä
eläkkeelle helmikuun alussa 2022.
Kirkkovaltuuston maallikkojäsenet valitsevat kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2
momentin 5 kohdassa tarkoitetut maallikkovalitsijat, ja ilmoittaa vaalin
tuloksen tuomiokapitulille ja lääninrovastille. Jokainen seurakunta valitsee
ainakin yhden maallikkovalitsijan. Muut maallikkovalitsijat valitaan seurakuntien väkilukujen määrän suhteessa tuomiokapitulin määräämän jaon
mukaisesti (liite 22). Alajärven seurakunnan maallikkovalitsijoiden määrä
on yhdeksän henkilöä. Seurakuntien väkiluku määräytyy vaalin määräämistä edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaan.
Vaalien aikataulusuunnitelma edellyttää, että seurakunnat valitsevat
maallikkovalitsijat niin, että tieto valinnasta saadaan tuomiokapituliin vii___________________________________________________________________
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meistään 14.6.2021. Tällöin tuomiokapituli voi KVJ 90 §:n 1 momentin nojalla istunnossaan 16.6.2021 määrätä ehdokasasettelun alkamispäivän.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, jotta se
1) valitsee piispanvaaliin yhdeksän maallikkovalitsijaa sekä
2) ilmoittaa vaalin tuloksen tuomiokapitulille ja lääninrovastille viimeistään
14.6.2021.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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80 §
LEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT KESÄKAUDELLA 2021
Seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuustekijöiden huomiointi on
todettava kirjallisesti laaditussa asiakirjassa, jossa on määritelty seurakunnallisten ohjelmapalvelujen mm. retki- ja leiritoimintaan sekä turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten henkilöstön tehtäväjako, riskien arviointi,
turvallisuussuunnitelma, avunhälyttämisjärjestelyt erilaisiin onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteisiin. Lisäksi retki- ja leiritoimintoihin nimetään turvallisuusvastaava, jonka tehtävänä ovat mm. turvallisuusasiakirjasta vastaaminen sekä osallistujien perehdyttäminen turvallisuustekijöihin.
Alajärven seurakunnan leiritoimintojen turvallisuusvastaavat kesäkaudella
2021:
rippileirillä
7.-13.6.
Terho Kanervikkoaho
juniorileireillä
14.-17.6.
Kristiina Edobor
rippileirillä
28.6.-4.7.
Ann-Mari Häggman-Niemi
rippileirillä
12.-18.7.
Panu Malkasilta
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto nimittää Alajärven seurakunnan leiritoimintojen turvallisuusvastaaviksi kesäkaudella 2021:
rippileirillä
7.-13.6.
Terho Kanervikkoaho
juniorileireillä
14.-17.6.
Kristiina Edobor
rippileirillä
28.6.-4.7.
Ann-Mari Häggman-Niemi
rippileirillä
12.-18.7.
Panu Malkasilta
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen seuraavalla kirkkoherran muutosesityksellä: rippileirillä 7. – 13.6. turvallisuusvastaavana toimii Panu
Malkasilta.
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81 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2020
Tilintarkastuskertomus on KJ 15:9 mukaan laadittava toukokuun loppuun
mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.
Alajärven seurakunnan tilintarkastaja on luovuttanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2020 tilintarkastuksen suorittamisesta. Tilintarkastaja
esittää, että tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille. Kertomuksessa ei ole muistutuksia tilivelvollisia kohtaan.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2020 sekä esittää, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2020. Tilintarkastuskertomus liite 23.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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82 §
KIRJALLINEN VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Tilintarkastaja on pyytänyt osana tilintarkastusprosessia vahvistusilmoituksen. Tilintarkastaja pyytää vahvistusilmoituskirjeen vuosittain tilintarkastusta varten. Vahvistusilmoituskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimista tai sitä, että tilintarkastajalle
annetaan täydelliset tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei ole määritellä ko.
vastuita eikä velvollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten.
Vahvistusilmoituskirje liite 24.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen, jonka kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat allekirjoittaneet.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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83 §
JÄRVI-POHJANMAAN ROVASTIKUNNAN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2020 SEKÄ
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2020
Alajärven seurakunnan tilintarkastaja on tarkastanut Järvi-Pohjanmaan
rovastikunnan tilit sekä luovuttanut tarkastuskertomuksen vuoden 2020
tilintarkastuksen suorittamisesta. Tilintarkastaja esittää, että tilinpäätös
hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille. Kertomuksessa
ei ole muistutuksia tilivelvollisia kohtaan.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 sekä esittää, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2020. Tilintarkastuskertomus liite 25.
Päätös, kneuv.:
Todettiin, että kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaan rovastikuntarahastosta ei anneta erillista tarkastuskertomusta vaan rahaston tarkastus
sisältyy seurakunnan tarkastuskokonaisuuden yhteyteen. Näin ollen tili- ja
vastuuvapauden myöntämistä koskien Järvi-Pohjanmaan rovastikuntaa ei
enää erikseen tarvitse viedä kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
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84 §
VUODEN 2022 TULOVEROPROSENTTI
Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan tuloveroprosentista. Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle tuloveroprosentin suuruus viimeistään edeltäneen vuoden marraskuun 17.
päivänä.
Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita
tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Vuonna 2020 Alajärven seurakunnan kirkollisverotulot laskivat noin 1,3
vuoteen 2019 verrattuna. Kirkollisverotulojen määrä vuonna 2020 oli yhteensä 1 713 298 euroa. Vuodelle 2021 kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 1 730 000 euroa. Alkuvuodesta (30.4. saakka) kirkollisveroja on
kertynyt 1,3 % enemmän vuoteen 2020 verrattuna.
Suomen talouden toipuminen koronakriisistä on saanut vauhtia vuoden
2020 loppupuolen odotettua paremmasta kehityksestä. Talouden kasvuvauhdin arvioidaan tänä vuonna olevan joulukuun 2020 ennustetta nopeampaa, vaikka pandemiatilanne heikkeni vuoden alkupuolella. Suomen talouden ennustetaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021. Ennusteessa oletetaan
edelleen, että kun rokotuskattavuus kasvaa, yhteiskuntaa voidaan avata
ja talouskasvu pääsee vauhtiin. Talouden toipuminen jatkuu vuonna 2022,
jolloin kasvun odotetaan yltävän 2,7 prosenttiin. Vuonna 2023 kasvun
odotetaan hidastuvan 1,2 prosenttiin. Työikäisen väestön väheneminen ja
heikko tuottavuuskasvu rajoittavat kasvua.
Alajärven seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2021 on 1,75 %. Tuloveroprosentti on pysynyt samana jo kymmeniä vuosia. Verokertymään vaikuttavat kunnan asukasmäärän kehitys, ikärakenne, asukkaiden tulokehitys ja ihmisten sitoutuminen seurakuntaan.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Alajärven seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2022 on 1,75 %.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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85 §
KIRKON SÄHKÖLÄMMITYKSEN JA SÄHKÖPÄÄKESKUKSEN UUSIMINEN
Talousarviossa on tälle vuodelle varattu määräraha kirkon sähkölämmitysjärjestelmän uusimiseen. Sähkötyöselitystä laadittaessa tuli esille, että
myös sähköpääkeskus on syytä uusia samalla.
Sähkötyöselityksen sekä urakkatarjouspyyntöasiakirjat on laatinut Sähkösuunnittelu Rannisto Oy / Karri Rannisto Seinäjoelta. Urakkatarjouspyyntöä ei julkaistu Hilmassa. Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville: Pohjanmaan Mittaus ja Sähkö Oy; Pitkäsen Sähköasennus Oy; Sähköasennus
Jari Mattila Ky; Sahtek Oy sekä Alasähkö Oy:lle. Muut jättivät tarjouksen
paitsi Alasähkö Oy. Tarjoukset tuli jättää to 15.4.2021 klo 15.00 mennessä. Tarjoukset avattiin pe 16.4.2021 klo 10.00. Sähkötyösuunnitelma ja
urakkatarjouspyyntö (liite 26), avauspöytäkirja (liite 27), tarjoukset (liite
28) ovat nähtävillä kokouksessa.
Saadut tarjoukset (tarjousten vertailu liite 29):
Pohjanmaan Mittaus ja Sähkö Oy
123 380 euroa;
Pitkäsen Sähköasennus Oy
117 800 euroa;
Sähköasennus Jari Mattila Ky
91 760 euroa;
Sahtek Oy
133 000 euroa
Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Koska urakka on laajuudeltaan suuri, on syytä nimetä rakennustoimikunta, joka tekee sille myönnettyjen valtuuksien nojalla päätökset töiden
eteenpäin saattamiseksi. Tähän saakka hanketta on hoitanut kiinteistötoimintaryhmä. Lisäksi tarvitaan asiantunteva valvoja. Myös sähkösuunnittelijaa (Karri Rannisto / Sähkösuunnittelu Rannisto Oy) joudutaan vielä
käyttämään mm urakkaneuvottelussa sekä mahdollisissa työmaakokouksissa.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy Sähköasennus Jari Mattila Ky:n tarjouksen;
2. päättää, että kiinteistötoimintaryhmä toimii rakennustoimikuntana;
3. nimeää valvojaksi Markku Kariluoman.
Päätös:

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyi Sähköasennus Jari Mattila Ky:n tarjouksen;
2. päätti, että kiinteistötoimintaryhmä toimii rakennustoimikuntana;
3. nimesi valvojaksi Markku Kariluoman.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
26.5.2021

Nro 05 / 2021
sivu 81

86 §
LISÄMÄÄRÄRAHA / SÄHKÖLÄMMITYKSEN SEKÄ SÄHKÖPÄÄKESKUKSEN UUSIMINEN
KIRKKO
Kun talousarviota syksyllä 2020 tehtiin, suunnitelmat sekä kustannusarvio
kirkon sähkölämmityksen uusimisesta olivat vielä työn alla. Kun Ranniston
alustava suunnitelma saatiin, kustannusarvio ylitti 100 000 euroa (alv 0
%). Tarjoukset alittivat kuitenkin kustannusarvion, mutta talousarvioon
varattu summa ei ole riittävä. Urakkahintaa nostaa penkinlämmittimet,
joita huomattava määrä. Lisäksi talousarvioita tehdessä ei ollut tiedossa,
että myös sähköpääkeskus tulisi / olisi syytä uusia. Talousarvioon varattu
määräraha on tällä hetkellä 60 000 euroa.
Suunnitelmissa on varaus myös ilmalämpöpumpuille (alustavan suunnitelman mukaan 4 sisäyksiköllä ja kahdella ulkoyksiköllä). Ilmalämpöpumput eivät sisälly sähköurakkaan, ainoastaan ilmalämpöpumppujen sähkönsyöttö ja kytkentä.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää
45 000 euron lisämäärärahan kirkon sähkölämmitysjärjestelmän sekä
sähköpääkeskuksen uusimiseen.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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87 §
PUUNMYYNTITARJOUKSET
Kirkkoneuvoston kokouksessa 21.4.2021 valtuutettiin Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä ry:n toiminnanjohtaja Arto Alanen pyytämään tarjoukset
puunmyynnistä. Tuolloin keskusteltiin Linnunpurolla olevista avohakkuukohteista, jotka lähinnä talvikohteita. Kirkkoneuvoston kokouksessa Alaselle annettiin valtuudet lisätä kuvioita tarjouspyyntöön, jos löytyy hyviä,
koska tällä hetkellä kesäleimikoilla on kysyntää ja siten myös hinta hyvällä
tasolla.
Alanen oli kokouksen jälkeen tutkinut vielä tarkemmin kohteita ja tullut
tulokseen, että jätetään tämä talvileimikko kuitenkin pois ja pyydetään
tarjoukset kesäkohteista, jotka myös jo kovasti hakkuukypsiä. Näin saadaan hyödynnettyä paremmin hyvä hintataso. Uusien kuvioiden kokonaispinta-ala on 13,2 ha ja arvioitu hakkuukertymä 2764 m3.
Tarjousten vertailu sekä kartat hakkuukohteista jaetaan kokouksessa sekä
liitetään pöytäkirjaan (liite 30).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy parhaimman tarjouksen sekä valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan metsänhakkuusopimuksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Keitele Forest Oy:n tarjouksen sekä valtuutti
talouspäällikön allekirjoittamaan metsänhakkuusopimuksen.

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
26.5.2021

Nro 05 / 2021
sivu 83

88 §
POISTOSUUNNITELMAN MUUTOS
Kirkkolain 22 luvun 2 §:n mukaan kirkkohallitus antaa tarkempia määräyksiä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidosta ja palkanlaskennasta.
Kirkkohallitus on antanut seurakuntatalouden hoidosta uudet ohjeistukset
elokuussa 2020 ja näihin sisältyy myös ohjeistus seurakunnan käyttöomaisuuskirjanpidosta ja suunnitelman mukaisten poistojen laskemisesta.
Seurakunnan taloussäännön 18 §:n mukaan kiinteän omaisuuden kirjanpito
hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä. Käyttöomaisuuden ja
muun pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno
aktivoidaan taseeseen ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan
poistoina tuloslaskelman kuluksi (KPL 5:5,1). Kirkkovaltuusto hyväksyy
suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää taseeseen merkittävän käyttöomaisuuden aktivointirajan. Poistomenetelmänä on tasapoisto, jolloin
poisto lasketaan jakamalla hyödykkeen hankintameno arvioidulle käyttöajalle. Alajärven seurakunnan tällä hetkellä voimassa oleva poistosuunnitelma on vuodelta 2009.
Pysyviin vastaaviin aktivoidun hyödykkeen perusparannusmeno kirjataan
samaan taseryhmään omaksi tase-eräksi. Erikseen aktivoiduille perusparannusmenoille määritellään oma poistosuunnitelma. Perusparannusmenon vaikutusaika voi olla esimerkiksi sama kuin perusparannetun hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika.
Uuden ohjeistuksen mukaan aktivointirajaksi suositellaan vähintään 10 000
euroa (nykyisin 5 000 euroa).
Investointimenot, jotka aktivoidaan taseeseen, tulee poistaa vaikutusaikanaan. Vaikutusajalla tarkoitetaan taloudellista pitoaikaa. Taloudellinen pitoaika on yleensä lyhyempi kuin hyödykkeen tekninen pitoaika. Poistoajan
pituus vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen ja taseen osoittamaan
taloudelliseen asemaan.
Poistojen laskeminen hankintamenosta aloitetaan seuraavan kuukauden
alusta, kun hyödyke on otettu käyttöön ja siitä on tehty ilmoitus Kirkon
palvelukeskukselle.
Poistosuunnitelman muuttaminen kasvattaa suunnitelman mukaisia poistoja. Vuonna 2021 poistetaan kokonaan Alajärven ja Lehtimäen hautaustoimen koneet ja laitteet (yhteensä 1.1.2021 saldo 6 361,31) sekä muut ko___________________________________________________________________
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neet ja kalusto Lehtimäen seurakuntakoti, seurakuntatalo ja Kirkontupa.
Näiden poistamaton saldo 1.1. oli 1 139,79 euroa). Koneet ja laitteet on aikaisemmin poistettu menojäännöspoistoina, mutta uuden ohjeen mukaan
menojäännöspoistoja ei enää käytetä. Seurakunnalla on menojäännöspoistoina myös metsäteiden ja -ojien poisto, mutta näiden osalta poistosuunnitelmaa ei muuteta.
Kirjanpidossa on vanhoja asfaltointeja yhteensä 15 189,15 euroa. Uuden
suosituksen mukaan asfaltointien poistoaika on 5 vuotta aikaisemman 10
vuoden sijaan. Näistä olisi poistoaikaa jäljellä vielä 2 – 4 vuotta, mutta ne
poistetaan vuoden 2021 aikana loppuun. Samoin Satakielen kirjanpidossa
oleva menojäännös poistetaan kokonaan vuoden 2021 aikana (5 273,99
euroa).
Kirkkojen, tapulien, seurakuntatalojen, Kirkontuvan sekä Pikkupappilan alkuperäisen hankintahinnan poistoaikaa ei ole muutettu uudessa poistosuunnitelmassa. Ko rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja niillä on vielä
käyttöaikaa eli poistot on mitoitettu oikein. Rakennuksille on tehty tarvittavat perusparannukset. Kun näissä kohteissa on tehty perusparannus- tms
investointeja, niissä on jo tälläkin hetkellä huomioitu lyhyempi poistoaika.
Poistosuunnitelmassa tämä on huomioitu.
Uuden poistosuunnitelman mukaan poistot nousevat tämän hetkisen tilanteen mukaan 155 585 euroon / vuosi. Tämä merkitsee sitä, että uusi poistosuunnitelma kasvattaa noin 20 000 euroa seurakunnan tämän hetkisiä
vuosittaisia poistoja (ei ole huomioitu vuoden 2021 uusien investointien
poistoja). Lisäksi vuoden 2021 aikana poistetaan loppuun yhteensä 27 960
euroa sellaisia poistoja, jotka jo aiheellista poistaa. Liitteenä uusi poistosuunnitelma sekä laskelma poistoista (liitteet 31 ja 32).
Uusi poistosuunnitelma otetaan käyttöön takautuvasti 1.1.2021 alkaen.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. hyväksyy uuden poistosuunnitelman 1.1.2021 alkaen ja kumoaa samalla vanhan poistosuunnitelman;
2. asettaa investointien aktivointirajaksi 10 000 euroa;
3. hyväksyy vuoden 2021 talousarvioon tehtävät muutokset poistojen
osalta.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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89 §
SIJOITUSTARJOUKSET
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.11.2020 (§ 102) hyväksynyt seurakunnan sijoitussuunnitelman. Sijoitustoiminnan lähtökohtana on, että varoja sijoitetaan suunnitellusti eettiset näkökohdat huomioon ottaen siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten (Kirkkohallituksen vastuullisen sijoittamisen ohjeet). Vähimmäisvaatimus sijoitusten tuotolle on, että
sijoitettu pääoma säilyttää arvonsa eli tuotto on suurempi kun inflaatio.
Seurakunnan sijoitusten perusallokaatio on seuraava:
Korkosijoitukset
40 % (vaihteluvälillä 0–100 %)
Osakesijoitukset
30 % (vaihteluvälillä 0 – 40 %)
Vaihtoehtoiset sijoitukset
30 % (vaihteluvälillä 0-50 %)
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.
Kokouksessa 19.11.2020 päätettiin, että kutsutaan Alajärven Osuuspankin
sekä Oma Säästöpankin edustajat esittelemään kirkkoneuvoston kokoukseen sijoitus- ja varainhoitopalveluitaan. Alajärven Osuuspankin / OP Privaten edustajat olivat paikalla 13.1.2021 ja Oma SP:n edustajat 24.2.2021.
Alajärvellä on myös LähiTapiolan konttori, joten myös heidän edustajansa
päätettiin vielä kutsua esittäytymään. Tämä tapahtui 21.4.2021.
Tällä hetkellä summa, joka voitaisiin sijoittaa, on vähintään 500 000 euroa.
Tähän ei ole laskettu määräaikaisilla tuottotileillä olevia varoja.
Kukin pankki on jättänyt tarjouksensa. Tarjoukset liitteenä sekä yhteenveto
tarjouksista (liite 33).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää
1. sijoittaa 500 000 euroa;
2. pääoma sijoitetaan siten, että
• Oma SP:hen 150 000 euroa Oma Tuotto Talletukseen heti, kun
se on mahdollista ja 50 000 euroa yhdistelmärahastoon (SP
Ryhti);
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Alajärven Osuuspankkiin 300 000 euroa, josta korkosijoituksiin
noin 50 000 euroa, osakesijoituksiin noin 150 000 euroa ja
vaihtoehtoisiin sijoituksiin noin 100 000 euroa pankin edustajien parhaaksi katsomalla tavalla;
talouspäällikkö valtuutetaan toimimaan yhteyshenkilönä ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

90 §
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.3.2021
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu tuloslaskelmaosan sekä käyttötalousosan toteutumavertailu tiliryhmätasolla 31.3.2021 saakka, liite 34.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 22,2 % (toimintatuotot 5,6 %,
toimintakulut 19,4%). Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan
olisi kolmen kuukauden aikana 25 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 18,4 %. Vuosikatteen toteutuma on 73,2 %. Kirkollisveroja onkertynyt 3,1 % enemmän kuin vuonna 2020. Tilikauden tulos näyttää
maaliskuun lopussa ylijäämää 90 367 euroa (vuonna 2020 ylijäämä
109 470 €).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailut ajalta 1.1. 31.3.2021. Vertailut saatetaan edelleen myös kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto merkitsi em toteutumavertailun tiedoksi sekä päätti saattaa vertailut myös kirkkovaltuustolle tiedoksi.
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91 §
PELLONVUOKRASOPIMUS / MTY HAUTA-AHO HEIKKI JA JUHA
Mty Hauta-aho Heikki ja Juha ovat vuokranneet Alajärven seurakunnalta
1,58 ha:n suuruisen määräalan peltoa tilasta Fagerkulla 20:32 (kolme lohkoa). Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt 30.4.2021 ja Hauta-ahot ovat
ilmoittaneet haluk-kuutensa jatkaa vuokrasopimusta ajalle 1.5.2021 –
30.4.2026. Nykyinen vuokra on 170 € / ha eli koko alueelta 268,60 euroa /
vuosi.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Mty Hauta-aholle 1,58 ha:n suuruisen
määräalan Fagerkulla -nimisestä tilasta Rn:o 20:32. Vuokra 268,60 euroa/
vuosi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Jorma Hauta-aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

92 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-

-

-

-

Tapio Moisio toi terveiset hiippakuntavaltuuston kokouksesta
25.5.2021, johon hänellä oli ollut mahdollisuus osallistua ensimmäistä
kertaa varajäsenenä.
Kirkkoherra Ari Auranen kertoi rovastikuntajaon muutoksesta. Kauhajoen rovastikunta poistuu ja näin jatkossa 5 rovastikuntaa. Alajärvi
kuuluu rovastikuntaan B, jonka nimi tarkentuu myöhemmin. Uusi rovastikuntajako aloittaa 1.1.2022.
Ritva Leppäaho toi terveiset Kirkkopalvelut ry:n valtuuston kokouksesta.
Sanna Joensuu kyseli, missä jatkossa on kappelineuvoston varoista
hankitun, striimaukseen tarkoitetun puhelimen fyysinen sijaintipaikka.
Todettiin, että tulee olemaan Lehtimäellä. Lisäksi hän toi esille, että
vaikka kirkossa on kesällä esittelijät, voisiko hyödyntää QR-koodia kirkossa ja kirkon ympäristössä ? Annettiin kappelineuvoston tehtäväksi
valmistella asiaa.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kimmo Niskala esitti, että sakastiin, missä kirkkoherrojen kuvat, lisättäisiin myös jo nyt virassa tällä
hetkellä olevan kirkkoherran kuva. Esitys sai kannatusta.
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Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden strategia-ilta seurakuntatalolla 25.8.2021 klo 18.00

93 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet 12 / 2021 – 16 / 2021
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 5 /2021
Kirkkoherran päätösluettelo 2 / 2021
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.4. – 30.4.2021
Lehtimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston pöytäkirja
25.2.2021
6. Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Anssi Kotalan lausunto koskien Suvirannan leirikeskusta
7. Sähköautojen latauspiste

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

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kirkkoherra
ilmoitti, että 19.8.2021 klo 18.00 pidetään yhteisvastuun hyväksi ulkoilmatapahtuma, jossa mm kirkkoherra ja kaupunginjohtaja Vesa Koivunen
ottavat jälleen mittaa toisistaan.

94 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan. Päätettiin kokous Herran siunaukseen klo 20.05.
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