ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
19.5.2022

Nro 05 / 2022
sivu 70

KOKOUSAIKA
Torstai, 19.5.2022 klo 17.00 - 19.40
______________________________________________________________________
KOKOUSPAIKKA
Kirkontupa
______________________________________________________________________
SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET

Auranen Ari
Niskala Kimmo
Hauta-aho Jorma
Hirvelä Reijo
Joensuu Sanna §§ 73 - 89
Kellokoski Juliaana
Kuoppa-aho Aune
Lahti Leila
Leppäaho Ritva
Orajärvi Torsti

puh.joht.; khra
varapuh.joht.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

POISSA
Lahti Leila
_____________________________________________________________________
MUUT SAAPUMoisio Tapio
kirkkovalt. puh.joht.
VILLA OLLEET
Luoma Tuula
talouspäällikkö, sihteeri
_______________________________________________________________________
ASIAT
§§ 67 - 89
_______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS
Ari Auranen
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Tuula Luoma
pöytäkirjanpitäjä _____________

Alajärvellä, toukokuun 20. päivänä 2022

Jorma Hauta-aho

Reijo Hirvelä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.5. – 7.6.2022 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Kirkkotie 6, 62900 Alajärvi.
Todistaa viran puolesta _________________________________
Ilmoitustaulun hoitaja
Anne Hattula, toimistosihteeri

___________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
19.5.2022

Nro 05 / 2022
sivu 71

67 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, khra Ari Auranen piti alkuhartauden, toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen sekä totesi kokouksen avatuksi.

68 §
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 9.5.2022.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

69 §
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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70 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: ennen viimeistä pykälää käsitellään Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin sopimuksen päivittäminen
2022 (§ 88 ja Kokouksen päätös § 89).

71 §
VS. DIAKONIN VALINTA
Lehtimäen kappeliseurakunnan diakoni Ulla Anttila on virkavapaalla
1.4.2022-31.12.2024. Diakonin viransijaisuuteen haki ensimmäisellä kierroksella vain yksi hakija, joka otetaan huomioon myös toisen hakuajan
päätyttyä 12.5.2022. Kirkkoneuvoston jäsenille välitetään tarkennetut
tiedot hakijoista hakuajan päätyttyä.
Diakonin viransijaisuuden pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen
säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian virkaan vaadittava tutkinto, kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätöksen mukaisen tutkinnon suorittanut täyttää viran kelpoisuusehdot.
Viransijaisuuden täyttämisessä on merkityksellistä huomioida sijaisuuden
pitkäaikainen kesto sekä kyky itsenäiseen ja ammatilliseen työotteeseen
Lehtimäen kappeliseurakunnassa. Koeaika on neljä kuukautta.
Diakoniatiimi on valmistellut haastattelukysymykset ja haastattelun suorittavat kirkkoneuvoston kokouksessa diakoni Marja-Terttu Akonniemi ja
diakonia-alan pappi, kappalainen Harri Silvolahti. Kirkkoneuvoston jäsenet
voivat halutessaan esittää täydentäviä kysymyksiä.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) diakoni Marja-Terttu Akonniemi ja diakonia-alan pappi, kappalainen
Harri Silvolahti suorittavat haastattelun,
2) haastattelun perusteella valitaan vs. diakoni Lehtimäen kappeliseurakuntaan 1.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan, viransijaisuus päättyy 31.12.2024.
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Suoritettiin Merja Rantakankaan ja Elina Matilan haastattelut. Haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella vs diakonin virkaan Lehtimäen kappeliseurakuntaan ajalle 1.6. – 31.12.2024 valittiin Merja Rantakangas ja varalle Elina Matila.
Diakonissa Marja-Terttu Akonniemi saapui kokoukseen haastattelun ajaksi.

72 §
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:
- Kiinteistötoimintaryhmän muistio 1 / 2022 30.3.2022
- Lähetystyön toimintaryhmä 4.5.2022
- Aikuistyön toimintaryhmä 5.5.2022
Päätös:

Merkittiin eo toimintaryhmien muistiot tiedoksi.
Lisäksi tuotiin esille Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaryhmän kokous 17.5.2022.
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73 §
TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS SEURAKUNTALIITOKSESTA
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli istunnossaan 27. huhtikuuta
kahta seurakuntien liitoskokonaisuutta Lapuan hiippakunnan tuomiorovastikunnassa. Tuomiokapituli päätti yksimielisesti puoltaa kirkkohallitukselle liitosten toteuttamista 1. tammikuuta 2023. Ehdotuksen mukaan Evijärven seurakunta liitetään Kauhavan seurakuntaan, ja Lappajärven ja
Vimpelin seurakunnat liitetään Alajärven seurakuntaan.
Tuomiokapituli nimesi 22.9.2021 selvittäjän kartoittamaan seurakuntarakenteen uudistamistarvetta Kauhavan, Alajärven, Lappajärven, Evijärven
ja Vimpelin seurakuntien osalta. Selvitys valmistui tammikuussa 2022,
minkä jälkeen tuomiokapituli teki aloitteen kahdesta seurakuntaliitoksesta ja pyysi seurakunnilta lausuntoa asiasta.
Kauhavan ja Evijärven seurakunnat puolsivat seurakuntaliitosta. Tuomiokapitulin näkemyksen mukaan liitos mahdollistaa kirkon työn laadukkaan
toteutumisen Kauhavan kaupungin ja Evijärven kunnan alueella.
Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin seurakuntien liitoksen osalta seurakuntien näkemykset jakaantuivat. Tuomiokapituli pitää kuitenkin seurakuntaliitoksen toteuttamista tarpeellisena, jotta kirkon toiminta voidaan
tulevaisuudessa turvata kaikkien seurakuntien alueella.
Kirkkohallitus tekee asiasta päätöksen aikaisintaan 25. toukokuuta 2022.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 27.4.2022 tehdyn päätöksen seurakuntaliitoksesta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Sanna Joensuu saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
18.25.
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74 §
SYKSYN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Vuoden 2022 marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa seurakunnille valitaan uudet kirkkovaltuutetut. Kirkon vaalijärjestyksen mukaan vaalit
toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona vaalit toimitetaan (KVJ 2:4).
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi sekä vaalitoimitsijaksi tai vaaliavustajaksi ei voi valita seurakuntavaaliehdokkaana olevaa tai hänen lähipiiriinsä
kuuluvaa henkilöä (KVJ 2:4).
Seurakuntavaalien valmistelussa on huomioitava myös meneillään oleva
seurakuntaliitosprosessi. Jos Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven seurakuntien seurakuntaliitos vahvistetaan kirkkohallituksen kokouksessa toukokuussa 2022, niin Kirkon vaalijärjestyksen mukaan vuoden 2022 seurakuntavaaleissa noudatetaan jo uutta seurakuntajakoa. Täten Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven alueilta valitaan kirkkovaltuutetut kolmen kirkkovaltuuston sijasta yhteen ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Tällöin vaalin toimittaa seurakuntien yhteinen vaalilautakunta, joka jakautuu kolmeen,
Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven äänestysalueilla toimivaan, jaostoon
(KVJ 2:57; KVJ 2:4).
Seurakuntaliitosprosessi huomioiden Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven
kirkkovaltuustojen on hyvä valita jäsenet ja varajäsenet paitsi seurakuntien omiin vaalilautakuntiin myös mahdollisesti perustettavaan seurakuntien yhteiseen vaalilautakuntaan. Koska yhteinen vaalilautakunta jakautuisi kolmeen, omilla äänestysalueillaan toimivaan jaostoon, sen jäseniksi
ja varajäseniksi olisi hyvä valita seurakuntien omiin vaalilautakuntiin valitut jäsenet ja varajäsenet. Yhteisen vaalilautakunnan puheenjohtajaksi
olisi hyvä nimittää Alajärven vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi Vimpelin vaalilautakunnan puheenjohtaja, kun seuraavassa vaalikaudessa varapuheenjohtaja valittaisiin Lappajärveltä. Kirkon vaalijärjestyksen (KVJ 2:4) mukaan vaalilautakunnan jaostot valitsevat itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) Valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta
sekä kuusi muuta jäsentä ja kuusi varajäsentä kutsumisjärjestyksessä.
Vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimivat myös vaalitoimitsijoina ja vaaliavustajina.
2) Nimeää jäsenistä vaalilautakunnalle puheenjohtajan.
3) Valitsee vaalilautakuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet seurakuntamme edustajiksi Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven seurakuntien yhteiseen vaalilautakuntaan siltä varalta, että edellä mainittujen seurakuntien liitos astuu voimaan 1.1.2023.
4) Pyytää Vimpelin ja Lappajärven kirkkovaltuustoja valitsemaan vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet myös Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven seurakuntien yhteiseen vaalilautakuntaan siltä varalta, että
näiden seurakuntien liitos astuu voimaan 1.1.2023.
5) Nimeää Alajärven seurakunnan vaalilautakunnan puheenjohtajan
myös Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven seurakuntien yhteisen vaalilautakunnan puheenjohtajaksi sekä pyytää Vimpelin kirkkovaltuustoa
nimeämään Vimpelin seurakunnan vaalilautakunnan puheenjohtajan
myös seurakuntien yhteisen vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

75 §
JULKAISUN VALINTA SEURAKUNTAVAALIEN KUULUTUSTEN JA ILMOITUSTEN JULKAISEMISEKSI
KJ 23:2, 2-3 mukaan seurakunnan on valittava sanomalehti, jossa julkaistaan seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita Järviseudun Sanomat-, Torstai- ja Ähtärinjärven Uutisnuotta -lehdet seurakuntavaalien sanomalehdiksi, joissa julkaistaan seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät sekä tarvittaessa muun tilannekohtaisesti perustellun julkaisun.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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76 §
SOTILASHAUTAUSMAAN MÄÄRITTÄMINEN
Vainajien hautaaminen on hautaustoimilailla evankelis-luterilaiselle kirkolle uskottu yhteiskunnallinen palvelutehtävä, jonka hoitamiseen kirkon
tulee varautua kaikissa oloissa.
Vainajien huolto on mitoitettu normaaliolojen tarpeen mukaan. Yhteiskunnan häiriötiloissa ja poikkeusoloissa tarve voi äkillisesti kasvaa vainajien määrän kasvaessa.
Seurakunnan hautausmaalla tulee olla alue, joka pidetään varattuna
suuronnettomuuden sekä poikkeusolojen aiheuttamaan tarpeeseen.
Alajärven seurakunnan Hirsikankaan hautausmaan laajennusosa otettiin
käyttöön alueen siunaamisella 1.7.2018. Alueen takaosasta on varattu
40 m * 10 m eli 400 m2:n alue, johon voidaan haudata 160 vainajaa
(liite 20).
Jos poikkeusoloissa tarvittaisiin samanaikaisesti lyhyellä aikavälillä toteutuvaan hautaukseen säilytystilaa, Alajärven kirkon tapulissa on tilaa 14 arkulle ja kirkon hautausmaan huoltorakennuksen tallissa 10 arkulle sekä
Hirsikankaan hautausmaan huoltorakennuksen tallissa on tilaa 10 arkulle
ja erillisessä varastorakennuksessa on tilaa yhteensä 40 arkulle.
Lehtimäen kappeliseurakunnan hautausmaa-alueelta on varattu 15 m *
30 m eli 450 m2:n alue, johon on haudattavissa nykyisen kasvien istutussuunnitelman mukaisesti 100 vainajaa (liite 21). Kappelialueen kirkon piirissä olevaan vainajien säilytystilaan voidaan sijoittaa 10 arkkua ja kylmiöön 10 arkkua.
Poikkeusoloissa kaatuneet (vainajat) pyritään evakuoimaan ja hautaamaan omaisten ja vainajan toivomusten mukaiseen kotiseudun hautausmaahan. Hautausjärjestelyistä sekä siihen liittyen mahdollisesta tuhkaamisesta vastaavat hautaustoimilain mukaisesti ensisijaisesti omaiset tai
vainajan toivoma henkilö, toissijaisesti kunnat. Poikkeusoloissa hautausjärjestelyistä voi vastata myös puolustusvoimat.
Jotta puolustusvoimat ja seurakunnat voivat poikkeusoloissa yhteisvoimin
turvata vainajien ja kaatuneiden huollon asianmukaisen toteutuksen, tulee puolustusvoimilla olla tieto seurakunnan hautausmaista ja niiden arvioidusta vapaiden hautasijojen lukumäärästä sekä käytössä olevista vainajien säilytystiloista ja niiden arvioidusta säilytyskapasiteetista. Tiedot
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sekä niissä tapahtuneet muutokset ilmoitetaan sotilasviranomaisille (aluetoimistoon) 2. logistiikkarykmenttiin (2LOGR) toukokuun 2022 loppuun
mennessä.
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Alajärven Hirsikankaan hautausmaan laajennusosan takaosasta varataan 160 vainajan hautaamisen alue, 40 m * 10 m, eli 400 m2.
2) Alajärven kirkon tapulissa on tilaa 14 arkulle ja kirkon hautausmaan
huoltorakennuksen tallissa 10 arkulle sekä Hirsikankaan hautausmaan
huoltorakennuksen tallissa on tilaa 10 arkulle ja erillisessä varastorakennuksessa on tilaa yhteensä 40 arkulle.
3) Lehtimäen kappeliseurakunnan hautausmaa-alueelta on varattu 100
vainajan hautaamiseen alue, 15 m * 30 m, eli 450 m2.
4) Kappelialueen kirkon piirissä olevaan vainajien säilytystilaan voidaan
sijoittaa 10 arkkua ja kylmiöön 10 arkkua.
5) Edellä mainitut sotilashautausmaan tiedot välitetään 2. logistiikkarykmentin yhteyshenkilölle toukokuun 2022 loppuun mennessä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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77 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2021
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 2021 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 2021 sekä esittää, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2021. Tilintarkastuskertomus liite 22.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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78 §
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 23 .
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen, jonka kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat allekirjoittaneet.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen, jonka kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat allekirjoittaneet.
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79 §
TOIMITUSPALKKIOT 1.6.2022 ALKAEN
Toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin
tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen
oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja
kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta
toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.
Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5
luvun mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on
oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen 9.2.2010 antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Mikäli vaadittua kelpoisuutta ei ole, on Alajärven
seurakunnassa on maksettu 60 % palkkiosta.
Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022 - 2024 on tullut voimaan 1.3.2022.
Toimituspalkkioita koskevan suosituksen euromääriä on korotettu 5 %.
Muutoin suositus on entinen. Suosituksen mukaiset uudet taksat tulevat
voimaan, kun seurakunnan valtuusto on ne hyväksynyt.
Liite 24: Suositus toimituspalkkioista liitteineen.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uuden suosituksen toimituspalkkioista ja päättää, että uudet toimituspalkkiot astuvat
voimaan 1.6.2022 alkaen. Mikäli vaadittua kelpoisuutta ei ole, maksetaan
60 % palkkiosta.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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80 §
LISÄTYÖTARJOUS / MAALAUSURAKKA
Kirkon ja tapulin ulkomaalauksen työselostuksessa maalinpoistomenetelmäksi on määritelty kaavinta sekä infrapunalämmitys muuten paitsi räystäänaluset, joissa palovaaran vuoksi poistetaan maalinpoistoainetta käyttäen.
Jo urakkaneuvottelussa Hirvimies Oy / Jussi Hirvimies esitti, että voitaisiinko maalinpoisto suorittaa maalinpoistoaineella, koska infrapunan käytössä on palovaara. Tällöin sovittiin samoin kuin aloituskokouksessa
19.4.2022, että tehdään kummallakin tavalla koepoistot ja sen jälkeen
tehdään päätös. Kiinteistötoimintaryhmän jäsenet kävivät katsomassa
koepoistot kummallakin tavalla, ja maalinpoistoaineella maalinpoisto onnistui hyvin, vaikka kylmä ilma hidastaa / haittaa aineen käyttöä. Maalinpoistoaineen käyttö nostaa kustannuksia (aine + yksi työvaihe lisää).
Sekä valvoja että Jussi Hirvimies ovat olleet yhteyksissä myös Pelastusviranomaisiin ja heidän kantansa on, että poisto tulisi suorittaa maalinpoistoaineella palovaaran vuoksi.
Hirvimies Oy on toimittanut lisätyötarjouksen 4.5.2022:
Maalinpoistoaineen käyttö kustannus 8€ / neliö (alv 0 %).
Työselityksen mukaiset neliöt jotka eivät sisällä räystäänalusia:
Kirkko 1445 neliötä+Ovet 23 neliötä
Tapuli 475 neliötä
Eli yhteensä noin 1943 neliötä => 15 544 € (alv 0 %).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Hirvimies Oy:n lisätyötarjouksen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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81 §
PUUNMYYNTI TILALTA KAUPINNIEMI 32:32
MHy Suomenselkä on esittänyt liitteenä olevan kartan ja leimausselosteen (liite 25.) mukaisia nuoren metsän hakkuutarpeita (30 -35 vuotiasta
metsää) . Osa on jo syksyllä ennakkoraivattu valmiiksi, osassa jatkuu tällä
hetkellä. Energiapuulla on tällä hetkellä kova kysyntä ja hintakin kohtuullinen, kuitupuun hinta on vielä avoin, mutta korjauskustannukset ovat
nousseet.
MHY:n leimasselosteen mukaan kaupan hoitaisi MHY omana työnään.
Hakkuut toteutettaisiin pienellä koneella. Leimausselosteen mukaan hakkuualue olisi 47 ha, yhteensä puuta siitä tulisi noin 1529 m3 ja hinta-arvio
yhteensä 53 785 euroa. Arvio hankintakustannuksista on 38 225 euroa,
jolloin kaupan arvo olisi noin 15 560 euroa.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä MHY Suomenselän esittämän puukaupan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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82 §
HIILIPALVELU -SOPIMUS
MHY Suomenselkä ry:n toiminnanjohtaja Arto Alanen ehdotti, että ensiharvennushakkuu -kuvioista osasta olisi mahdollista tehdä Hiilipalvelu sopimus. Tämän avulla seurakunta voisi osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan vahvistamalla hiilinieluja lannoituksen avulla.
Hiilipalvelu koostuu HiiliPlus+-sopimuksesta ja Hiiliplus-lannoituksesta.
Hiilipalvelun tavoitteena on lisätä metsän kasvua ja hiilen sitoutumista
kasvavaan metsään. Metsän lannoituksella aikaan saadaan metsän lisäkasvu, jota ei tapahtuisi ilman sopimusta. Metsänomistajalle maksetaan
korvaus hiilinielujen kasvattamisesta.
MHY arvioi metsän puustotiedot sekä soveltuvuuden sopimukseen. Parhaiten kohteiksi sopivat havupuuvaltaiset nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät, joissa harvennukset on tehty. Arvioinnin jälkeen (joka jo tehty ensiharvennushakkuita varten) seurakunta saa:
1. laskelman paljonko metsän lannoitus sitoo hiiltä sopimusaikana;
2. laskelman paljonko saadaan vuosittaista korvausta hiilensidonnasta;
3. kustannusarvion lannoituksen hinnasta.
Jos seurakunta tekee Hiilipalvelusopimuksen, seurakunta hyväksyy
1. HiiliPlus+-sopimuksen hiilensidonnan lisäämisestä sopimusalalla
kivennäismailla 5 vuoden ja turvemailla 10 vuoden ajan;
2. sopimuksen Hiiliplus-lannoituspalvelusta, jonka avulla hiilensidonnan
lisäys saadaan aikaan.
Lannoituksen toteuttamisen jälkeen saadaan ensimmäinen korvaus tuotetusta hiilensidonnasta.
Metsänhoitoyhdistykset tuottavat Hiilipalvelun yhteistyössä Green Carbon Finland Oy:n kanssa.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto päättää pyytää laskelmat MHY Suomenselältä laskelmat
1. paljonko metsän lannoitus sitoo hiiltä sopimusaikana;
2. laskelman paljonko saadaan vuosittaista korvausta hiilensidonnasta;
3. kustannusarvion lannoituksen hinnasta.
Kun laskelmat ja kustannusarvio saatu, tehdään jatkosuunnitelmat.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
lvel iiyhteyttä
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83 §
LEHTIMÄEN PAPPILANMÄEN MAANVUOKRASOPIMUS
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta
on Lehtimäen Pappilanmäen museoalueella suoritettu perinnebiotooppien päivitysinventointi kesällä 2011. Vuonna 1994 suoritetussa inventoinnissa alue oli inventoitu maakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi valtakunnallisten perinnepiotooppi-inventointien yhteydessä.
Suoritetun inventoinnin jälkeen alue on enää paikallisesti arvokas, koska
aluetta ei ole hoidettu. Alueelle on laadittu ELY:n toimesta tuolloin myös
hoitosuunnitelma.
Alajärven seurakunta on tehnyt vuonna 2012 10 vuoden vastikkeettoman
vuokrasopimuksen Alajärven 4H-yhdistyksen kanssa. Vuokrasopimus on
päättynyt 28.2.2022 ja Alajärven 4H-yhdistys on valmis jatkamaan sitä.
Esitys, tal.pääll.:
Alajärven seurakunta tekee 10 vuoden vastikkeettoman vuokrasopimuksen Alajärven 4H-yhdistyksen kanssa 1.3.2022 alkaen omistamalleen alueelle Lehtimäen Pappilanmäen museoalueella.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen. Lisäksi todettiin, että Alajärven
4H-yhdistys voi hakea avustuksia ja hankerahoitusta vuokrattavan alueen
hoitamiseen.
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84 §
SADEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN KIRKKO JA TAPULI
Kirkon ja tapulin ulkomaalauksen yhteydessä on tarkoitus uusia myös sadevesijärjestelmä. Maalausurakkaan sisältyy vanhojen rännien poistaminen.
Arkkitehtitoimisto Tuomela Ky / Jyrki Tuomela on laatinut tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjouspyynnöt on lähetetty neljälle urakoitsijalle. Koska tarjousten viimeinen jättöpäivä on 31.5., niitä ei ehditä käsitellä kevään kirkkoneuvostossa. Urakka-aika tarjouspyyntöasiakirjojejn mukaan on 1.9. –
30.9.2022.
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto myöntää kiinteistötoimintaryhmälle valtuudet valita urakoitsijan kirkon ja tapulin sadevesijärjestelmän uusimiseen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

85 §
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.3.2022
Kirkkoneuvoston jäsenille on jaettu tuloslaskelmaosan toteutumavertailu tiliryhmätasolla 31.3.2022 saakka, liite 26.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 20,5 % (toimintatuotot 6,7 %, toimintakulut 18,2 %). Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi
kolmen kuukauden aikana 25 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on
18,6 %. Vuosikatteen toteutuma on 100,9 %. Kirkollisveroja on kertynyt 5 %
enemmän kuin vuonna 2021. Tilikauden tulos näyttää maaliskuun lopussa ylijäämää 141 484 euroa (vuonna 2021 ylijäämä 90 367 €).
Esitys, tal.pääll.:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi em. vertailut ajalta 1.1. 31.3.2021. Vertailut saatetaan edelleen myös kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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86 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Aikaisemmin kirkkoneuvosto on päättänyt, että pyydetään Mhy:ltä tarjousta tilalla Keisala tarvittavista metsänhoitotöistä. Mhy Suomenselkä
ry:n toiminnanjohtaja esitti jossain vaiheessa, että tilalla olisi kuvioita /
alueita, jotka olisivat luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Mutta kun he olivat asiaa tarkemmin tutkineet, tulivat he tulokseen, että alue on arvokas,
mutta ei luonnonsuojelullisesti. Palstalla on esim. hirsiteollisuuden kaipaamaa järeää tukkipuuta. Sitä kuitenkin kannattaa miettiä, antaako hyvän kuvan, jos heti tehdään avohakkuuta. Sen sijaan Isosaaressa seurakunnan omistama alue on luonnonsuojelun näkökulmasta arvokas, johon
myös seurakunta voisi saada korvausta (yksityinen luonnonsuojelualue).
Sanna Joensuu esitti, että seurakunnan tulisi miettiä / tehdä suunnitelma
mitä muita kohteita / alueita jätettäisiin luonnon tilaan. Todettiin, että
johtoryhmä yhdessä Mhy:n kanssa valmistelee suunnitelmaa, joka tuodaan sitten neuvostoon.

87 §
TIEDOTUSASIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet 14 / 2022 – 16 / 2022
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 4 / 2022
Kirkkoherran päätösluettelot 12 / 2022 – 15 / 2022
Talouspäällikön päätösluettelot 8 / 2022
Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 1.4. – 30.4.2022
Kirkkohallituksen pöytäkirjanote 4 / 2022 19.4.2022 / Avustusten jako

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

Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi kirkkoherra muistutti 28.8.2022 pidettävästä seurakuntalaisuuden
juhlasta (Lehti-tunnukseen liittyvä juhla). Juhla tarkoitettu seurakunnan
vapaaehtoistoiminnassa mukana olleille.
Talouspäällikkö kertoi vielä tiedotusasioissa olleesta Kirkkohallituksen
pöytäkirjaotteesta: seurakunnalle myönnetty rakennusavustusta kirkon ja
tapulin ulkomaalaukseen sekä kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen
yhteensä 181 500 euroa.
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88 §
LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 2022
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 liittyivät uusina sopijaosapuolina joulukuussa 2020 sopimukseen siten, että Alavuden seurakunnan jäsenyys
aluekeskusrekisterissä alkoi 1.1.2021 ja Vimpelin sekä Ähtärin seurakuntien jäsenyys vastaavasti 1.1.2022.
Joulukuussa 2020 solmitun uuden sopimuksen sopijaosapuolia oli 38. Silloisista sopijaosapuolista Multian seurakunta on liittynyt 1.1.2022 Keuruun seurakuntaan (joka on yksi sopijaseurakunnista) sekä Karstulan ja
Kyyjärven seurakunnat ovat liittyneet Saarijärven seurakuntaan (joka niin
ikään on yksi sopijaseurakunnista) 1.1.2022 alkaen, joten sopijaosapuolia
on tällä hetkellä 35 (Laukaan seurakuntaan liittyneen aiemman Konneveden seurakunnan mukaantulo ei nostanut sopijaosapuolten lukumäärää).
Aiemmista sopimuksista ulkopuolelle jättäytyneen Soinin seurakunnan
kirkkoneuvosto on 3.2.2022 hyväksynyt liittymisprosessin käynnistämisen
Soinin seurakunnan liittämiseksi yhdeksi sopijaosapuoleksi Lapuan hiippakunnan alueellista keskusrekisteriä koskevaan sopimukseen.
Uuden sopijaosapuolen hyväksyminen tehtyyn sopimukseen tarkoittaa
käytännössä sopimuksen muuttamista niin paljon, että voidaan puhua
uuden sopimuksen hyväksymisestä. Siksi sopimus on vietävä jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Varsinaista sopimustekstiä on päivitetty sopijaseurakuntien, niiden lukumäärätietojen ja tiettyjen päivämäärien osalta. Ainoana varsinaisena uutena asiana sopimukseen on sisällytetty käytäntö siitä, miten toimitaan,
kun kaksi tai useampi sopijaosapuoli, joilla on edustus johtokunnassa,
muodostavat seurakuntaliitoksen tai uuden seurakunnan.
Suunniteltujen seurakuntaliitosten myötä tapahtuva sopijaosapuolten lukumäärän todennäköinen laskeminen vuoden 2023 alusta ei aiheuta tarvetta uudistaa nyt solmittavaa sopimusta (koska aiemman itsenäisen seu___________________________________________________________________
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rakunnan velvoitteet siirtyvät sille seurakunnalle, johon liitytään), vaikkakin ne tuovat muutoksia johtokunnan jäsenyyksiin.
Uudistettu sopimusteksti on liitteenä (liite 27). Aiempaan sopimukseen
nähden muutetut kohdat on merkitty punaisella. Seurakuntien tulee lähettää uuden sopimuksen seurakuntakohtaiset allekirjoitussivut ilman
tarpeetonta viivästystä Jyväskylän seurakuntaan (hallintosihteeri Eija Seuraselle).
Khran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) hyväksyy Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin uuden sopimuksen (liite 27) ja
2) lähettää uuden sopimuksen seurakuntakohtaisen allekirjoitussivun Jyväskylän seurakuntaan (hallintosihteeri Eija Seuraselle).
Päätös, kneuv.:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

89 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan sekä antoi kiitokset hyvästä keskustelusta. Kokous
päätettiin yhteiseen Isä Meidän -rukoukseen klo 19.40.
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