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KIRKKONEUVOSTO KOKOUS 1 / 2022

Kokousaika

Keskiviikkona 9.3.2022 klo 18.30 – 20.30

Kokouspaikka
Saapuvilla olleet
jäsenet

Seurakuntatalo, sali

Muut saapuvilla
olleet

Varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Erkki Lavanti pj. kirkkoherra
Sakari Raasakka, vpj.
Timo Heikkilä
Juho Härö
Marjo Nahkala
Susanna Ojala
Perttu Taka-Eilola
Tuomo Taka-Eilola
Liisa Vähäkangas

Sinikka Ojala
Seppo Nyrhinen
Heikki Hintsala
Anne Hämeenkorpi
Hanna Kauppila
Ville Laitala
Janne Havisto
Katri Lösönen

Mervi Jutila, valtuuston pj
Anne Huttunen, valtuuston vpj.
Riitta Tuomaala, taloudenhoitaja

Alkuhartaus
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kirkkoherra Erkki Lavanti
1§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastus

2§ Pöytäkirjantarkistajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina valittiin Timo Heikkilä ja Anne Hämeenkorpi

Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtaja

Erkki Lavanti

Pöytäkirjan tarkastus

Sihteeri

Riitta Tuomaala

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika 14.3.2022

Timo Heikkilä
Nähtävilläpito

Anne Hämeenkorpi

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
15.3.- 29.3.2022 viraston aukioloaikoina.
Alavieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 30.3.20221

Erkki Lavanti, khra
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Edettäneen esityslistan mukaisessa asiajärjestyksessä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin sillä muutoksella,
että muut mahdolliset asiakohtaan lisätään Ukrainan avustus asia.
4§

HENKILÖASIA

5§
HAUTAPAIKKA-ANOMUS
Kirkkoneuvostolta on anottu etukäteen kahta hautapaikkaa.
Koissuon hautausmaalta paikat numero: 2.4.01.0070 ja 2.4.01.0071
Taloudenhoitajan esitys: Hyväksytään hautapaikka-anomus. Hallinto-oikeus siirtyy, kun hautapaikkamaksu 200 euroa on maksettu.
Päätös: Esitys hyväksyttiin
6§

SUORITUSLISÄ

Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä suorituslisää. Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen
perusteella tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta päättää työnantaja.
Soveltamisohje: Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle sitä
maksetaan. Käytettyjen suorituslisien yhteismäärän tulee olla vuosittain vähintään 1,1
% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.
Suorituslisän arviointiperusteet: Suorituslisän arviointiperusteina käytetään vähintään
kahta arviointikriteeriä ja vähintään kolmea suoritustasoa.
Soveltamisohje: Suorituslisän käyttö perustuu arviointiperusteisiin, joiden tulee olla
selkeitä ja riittävän yksinkertaisia. Työnantaja tekee arviointiperusteista kirjallisen kuvauksen. Arviointikriteereistä yhden tulee olla työssä suoriutuminen. Sen lisäksi arviointikriteerinä käytetään yhtä tai tarvittaessa useampaa kriteeriä, joina voidaan käyttää
esimerkiksi seuraavia kriteereitä: • tuloksellisuus, • monitaitoisuus, • erityistiedot ja –
taidot, • yhteistyökyky, • aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky.
Työsuorituksen arvioinnissa käytetään vähintään kolmea suoritustasoa. Näitä ovat
odotusten mukainen hyvä suoritustaso, sen ylittävä suoritustaso ja odotusten mukaisen
hyvän suoritustason alittava suoritustaso. Suoritustasot voidaan paikallisesti nimetä
toisin.
Työsuorituksen arviointijakso on pääsääntöisesti yksi vuosi. Alle vuoden mittaisen
palvelussuhteen arviointijaksona voidaan käyttää palvelussuhteen kestoa.
Soveltamisohje: Henkilöstön työsuoritukset arvioidaan esimerkiksi vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä, jossa asetetaan seuraavan vuoden tavoitteet ja arvioidaan
menneen kauden tavoitteiden saavuttamista ja työsuoritusta.
Suorituslisää maksettaessa on eri viranhaltija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti.
Viranhaltijalle/työntekijälle maksettavasta suorituslisästä tehdään päätös arviointijakson päätyttyä. Suorituslisää maksetaan arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan
kuukausittain.
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Suorituslisä maksetaan vakinaiselle henkilöstölle kuukausittain. Niille viranhaltijoille
ja kuukausipalkkaisille työntekijöille, joiden palvelussuhde kestää arviointijaksoa lyhyemmän ajan, mutta kuitenkin vähintään 4 kuukautta, suorituslisä maksetaan kertasuorituksena. Näin menetellään esimerkiksi sijaisten ja kausityöntekijöiden osalta.
Päätös suorituslisän maksamisesta tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että suorituslisä voidaan maksaa arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Suorituslisä on osa kannustavaa palkkausta, jolla pyritään parantamaan tuloksellisuutta ja johtamaan työntekijöiden työsuoritusta. Parhaimmillaan sillä palkitaan tavoitteiden suuntaisesta toiminnasta, johon työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omin toimin. Tästä syystä arviointiperusteiden tulisi olla henkilöstön tiedossa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Alavieskan seurakunnassa käytetään kolmiportaista asteikkoa: normaali työsuoritus,
hyvä työsuoritus ja kiitettävä työsuoritus. Nämä antavat kertoimet 0,1 ja 2. Kehityskeskustelujen jälkeen lasketaan yhteen saadut pisteet ja jaetaan käytettävissä oleva lisä
tällä pistemäärällä. Tämän jälkeen lasketaan henkilökohtainen lisä kertomalla työntekijän saavuttamalla kertoimella käytössä oleva summa.
Esimerkki: työntekijöiden suoritukset ovat 0+01+2+1+1= 5. Suorituslisään on käytettävissä yhteensä 100€, joka jaetaan 5 = 20€. Työntekijöiden henkilökohtaiset lisät
ovat: 0€, 0€,40€,20€,20€.
Suoritusarvion perusteella maksetaan viime vuodelta suorituslisä kolmelle työntekijälle.
Päätös: Esitys hyväksyttiin
7§
SEURAKUNNAN TILOJEN KÄYTTÖVUOKRAT
Seurakuntakodintilojen käyttömaksuja on tarkastelu viimeksi kirkkovaltuustossa
26.10.2015 pykälä 35.
Johtoryhmän palaverissa 9.12.2021 on käyty läpi seurakunnantiloista perittäviä maksuja. Paikalla Erkki Lavanti, Sakari Raasakka, Anne Huttunen ja Riitta Tuomaala
Tiloista kiinteät vuokrat. Ruokatilaisuus 130 euroa(tällä hetkellä 150 euroa).Kahvitilaisuus 90 euroa/(tällä hetkellä 100 euroa).Liinoista perittäisiin kappalehinta, likaiset liinat merkitään. Kannuksen pesulassa pitkän liinan hinta 16,53 euroa/
kappale. Esim. 50 henkilön hautajaiset pesulalasku noin 200 euroa. Seurakuntakodin
siivous pitopalvelulle, joka sitten laskuttaa tilan vuokraajaa tunneista.

Kirkkoon kuulumattomilta perittäisiin kirkon käyttömaksua siunaustilaisuudesta 100
euro. Seurakuntakodin vuokra olisi 195 euroa ruokatilaisuus ja 135 euroa kahvitilaisuus. Hautaustoimen maksuja koskeva muutos kirkkolakiin. Kirkkohallituksen yleiskirje 22/2012
Näillä muutoksilla saataisiin paremmin katettua saataisiin paremmin katettua tilaisuuksista aiheutuneet kulut ja maksut eivät oli kohtuuttomat tilaisuuden järjestäjille.
Esitys: Seurakuntakodin vuokra ruokatilaisuus 130 euroa, kahvitilaisuus 90 euro.
Pöytäliinoista peritään pesulan laskuttama kappale hinta. Seurakuntakodin siivouksesta tilaisuuden jälkeen vastaa pitopalvelu,j oka laskuttaa työstä tilaisuuden järjestäjää.
Kirkkoon kuulumattomalta peritään seuraavat maksut: kirkon käyttömaksu siunaustilaisuudessa 100 euroa. Seurakuntakodin vuokra 195 euroa ruokatilaisuus ja 135 euroa kahvitilaisuus.
Päätös: Esitys hyväksyttiin ja päätetiin lähettää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
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HAUTAUSTOIMEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN
Hautaustoimen maksut vahvistettu kirkkovaltuustossa 30.5.2013 haudankaivuu maksuihin on tehty tarkistuksia (Kv:n päätös 11.10.2017 21§
ja 29.4.2020 11§ ja 12.10.2021 26§) Voimassa oleva hinta haudan kaivuusta on 170 euroa. Yrittäjä Pienkaivuri Juhani Saukko on ilmoittanut
nostavansa hintaa 190 euroon.
Haudan peittämisestä on päätetty 30.5.2013 perittäväksi 30 euroa. Peittämisen on suorittanut seurakuntamestari ja vapaaehtoinen työntekijä.
Tämä hautausmaksu ei kuitenkaan käytännössä ole ollut enään käytössä.
Pääsääntöisesti omaiset hoitavat haudan peittämisen. .Jos on ollut tarvetta haudan peittämiselle on yrittäjä Juhani Saukko käynyt peittämässä
koneellisesti haudan ja laskuttanut suoraan omaisia. (170 euroa)
Taloudenhoitajan esitys: Nostetaan haudankaivuusta asiakkailta perittävä maksu 190 euroon.
Poistetaan haudan peittämismaksu hautaustoimen maksuista. Työturvallisuuden kannalta.
Lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin ja päätetiin lähettää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

9§

SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2021 TILINTARKASTAJAN TARKISTETTAVAKSI
Vuoden 2021 tilinpäätös on valmistunut. Tulos osoittaa 16.344,55 euron
ylijäämää, kun se talousarviossa arvioitiin olevan 2.241 euroa ylijäämäiseksi.
Vuoden 2021 kirkollisverokertymä oli 491.251,96€ toteutumaprosentti
102,30% (edell. vuosi 468.750,38 €), mikä merkitsi 4,80% nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvion tavoite oli 480.000 €. tämä
summa ylitettiin 11.251,96 eurolla. Valtionrahoitusta kertyi 49.236,00
euroa (49.704 euroa vuosi 2020.) Verotulot ja valtionrahoitustulot yhteensä 540.487,96 euroa (edell. vuosi verotulot yhteensä 518.454,38 €).
Nousua edelliseen vuoteen 4,25%.
Toimintakulut olivat 563.187,31 (edell. vuosi 522.882,43) ja toimintatuotot 102.735,47 (edell.vuosi 94.949,75) (summat sisältää sisäisiä eriä).
Tutustumme tulokseen ja tileihin tarkemmin sekä toimintakertomuksiin
taloudenhoitajan opastuksella. Käsittelyn jälkeen mahdollisesti hyväksymme ja allekirjoitamme sen sekä lähetämme tilintarkastajan tutkittavaksi. Tarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa BDO Audiator Oy:stä.
Tilintarkastus suoritetaan 16.03.2022.
Taloudenhoitajan esitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilipäätöksen vuodelta 2021
ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja päätettäväksi vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastajan ehdottamalla tavalla.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
16.344,55 euroa siirretään taseen yli/alijäämätilille.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ukrainan kriisi ja sen aiheuttamat toimenpiteen Alavieskan seurakunnassa
Ukrainan ja kansainvälisen yhteisön ponnisteluista huolimatta Venäjä käynnisti 24.2.
laajamittaiset Ukrainaan kohdistuvat sotatoimet. Sotatoimet ovat aiheuttaneet suuren
inhimillisen hädän Ukrainan kansan keskuudessa. Ihmisten perusturvallisuus on järkkynyt. Monet perheet ovat joutuneet jättämään kotinsa. Ruuasta, puhtaasta vedestä ja
perustarvikkeista on pulaa.
Jo miltei kaksi miljoonaa ukrainalaista on joutunut lähtemään pakolaiseksi pois omasta maastaan. Myös Alavieskassa on varauduttu ottamaan vastaan Suomeen tulevia pakolaisia.
Piispa Jukka Keskitalo lähestyi seurakuntia seuraavalla sähköpostilla:
”Olette varmaan huomanneet Kirkon viestinnän tiedotteen ”Kirkko valmistautuu vastaanottamaan Ukrainan pakolaisia” ja Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9/2022. Sekä
tiedotteessa että yleiskirjeessä kerrotaan siitä, kuinka Suomessa valmistaudutaan Ukrainan pakolaisten laajamittaiseen maahantuloon. Monet seurakunnat eri puolilla
Suomea ovat käynnistäneet valmistautumisen. Yleiskirjeessä on ohjeistus, miten seurakunnan on syytä valmistautua pakolaisten tuloon.
On seurakuntia, jotka ovat jo tehneet päätöksen vastaanottamisesta ja majoittamisesta.
Esimerkiksi Oulun seurakuntayhtymä valmistautuu pakolaisten vastaanottamiseen tarjoamalla majoituskäyttöön viittä leirikeskustaan.
Piispa Jukka Keskitalo kirjoittaa: ”… Meidän kaikkien mielessä on nyt Ukrainan kansa ja jo yli 800 000 kohonnut pakolaisten määrä. Seurakunnat eri puolilla valmistautuvat osallistumaan Suomeen tulevien ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen. Kehotan
Oulun ev.lut. hiippakunta seurakuntia kartoittamaan mahdollisuutensa auttaa hätämajoituksen antamisessa esimerkiksi seurakuntien leirikeskuksissa tai kotimajoituksissa.”
Tällä kirjeellä Oulun hiippakunnan tuomiokapituli haluaa kartoittaa hätämajoitus mahdollisuudet hiippakunnan seurakunnissa.
• Pyydämme, että ilmoitatte seurakuntanne linjauksen hätämajoitukseen liittyen
allekirjoittaneelle. juha.rauhala@evl.fi
• Samalla rohkaisemme seurakuntia lahjoittamaan resurssiensa mukaisen rahasumman Ukrainan pakolaisten auttamiseen esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun
virallisten keräysten kautta.
Kirkkoherran päätösesitys:
1) Alavieskan seurakunta antaa kirkon ulkomaanavulle 1000 € avustuksen Ukrainan hätäapukeräykseen. Seurakuntalaisia ohjataan antamaan suoraan apua eri järjestöille. Järjestetään lipaskeräyksiä Alavieskan alueella.
2) Jumalanpalveluksissa kerätään kolehti Kirkon ulkomaanavulle 13.3.2022. Myös jatkossa voidaan kolehtisuunnitelmasta poiketa kirkkoherran päätöksellä, jotta myös muille
avustusjärjestöille voidaan antaa tukea Ukrainan kriisiin.
3) Alavieskan diakonian vastuuryhmä kirkkoherran johdolla valmistautuu tukemaan
Alavieskaan mahdollisesti saapuvia pakolaisia. Apu voi olla taloudellista ja henkistä
apua tarpeen mukaisesti. Tässä tehdään yhteistyötä kunnan kanssa.
Ollaan tarvittaessa yhteydessä Suomen ortodoksiseen kirkkoon jumalanpalvelusten järjestämisessä. Tähän annetaan seurakuntakodilta tiloja, jos tarve syntyy.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Aikaisemmin ilmoitettua 29.3. kirkkoneuvoston kokousta ei pidetä. Tulevat kokoukset: TO 7.4. klo 18.30 kirkkovaltuuston, MA 2.5 klo 18.30 kirkkoneuvosto ja
TO 12.5. klo 18.30 kirkkovaltuusto.
Seurakunnan sähkösopimus voimassa 2022 loppuun asti.
Kirkkoherranvirasto avoinna MA ja TO klo 9-12
Seurakuntavaalit 2022: vaalilautakunta valittava toukokuun loppuun mennessä.
Ehdokasasettelu 15.9.klo 16.00 mennessä. Vaalimateriaali on tilattu.

12§

VALITUSOSOITUS liitetään pöytäkirjaan

Kokous päättyi virteen 600 klo 20.30
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