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läsnä

Kokoukseen kutsuttu ja läsnäolo
69
KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Laulettiin virsi 470.

70
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston ohjesäännössä todetaan, että seurakuntaneuvosto on kutsuttava koolle kirjallisella kokouskutsulla ja että seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
seurakuntaneuvoston jäsenistä. Mikäli seurakuntaneuvoston jäsen on
tilapäisesti estynyt tulemasta mukaan seurakuntaneuvoston kokoukseen, hänen on ilmoitettava poissaolostaan mahdollisimman
pian Sisko Paulukselle puh. 040 4848 286 tai sisko.paulus@evl.fi.
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina heti kokouksen jälkeen ja
nähtävillä 25.8. – 23.9.2016 Alavan seurakunnantoimistossa,
Keihäskatu 5 B.
Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saila Koikkalainen ja Mirja Kontio.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukainen.
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LAUSUNNON ANTAMINEN TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN JAKOPERUSTEESTA JA
SÄÄSTÖVELVOTTEISTA
Seurakuntayhtymässä muutettiin toimintamäärärahojen jakoperusteita
vuoden 2011 alusta lukien siten, että tavoitteena oli, että toimintamäärärahat jaetaan seurakuntien kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.
Poikkeuksen tästä muodosti vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut
Järvi-Kuopion seurakunta, jonka toimintamäärärahat voivat olla 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Syynä tähän oli
Järvi-Kuopion seurakunnan alueellinen laajuus. Lähtökohtana oli, että
Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat olivat lähes 50 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien.
Seurakuntayhtymässä kaikki seurakunnat eivät ole olleet tyytyväisiä jakoperusteisiin ja niitä on toivottu tarkistettavan. Tämän seurauksena yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.8.2015 nimetä työryhmän valmistelemaan vaihtoehtoja toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteiden kohdistamisperusteista. Työryhmän jäseniksi nimettiin yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, professori Juhani Laurinkari,
kirkkoherra Aulikki Mäkinen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa ja tutustui samalla muissa seurakuntayhtymissä
käytössä oleviin malleihin. Toimintamäärärahojen jakoperusteiden osalta
työryhmä katsoi, että jakokriteereitä ei pitäisi olla kovin monta. Työryhmä
päätyi esittämään mallia, jossa olisi kolme jakokriteeriä. Jokainen seurakunta saisi ensin yhtä suuren perusosan: 100.000 euroa. Perusteena
tälle uudelle jakokriteerille olivat kirkkojärjestyksen 6 luvun 1 §: n 1 momentissa säädetyt seurakuntien pakolliset virat: kirkkoherran, kanttorin ja
diakonian virka. Alueellinen laajuus huomioitaisiin siten, että pinta-alaltaan suurimmat seurakunnat – Järvi-Kuopio ja Kallavesi – saisivat ns.
pinta-alalisän. Yhteensä pinta-alalisäksi on esitetty 600.000 euroa, josta
pinta-alojen suhteessa osoitettaisiin Järvi-Kuopiolle 2/3 eli 400.000 euroa ja Kallavedelle 1/3 eli 200.000 euroa. Loppuosa jaettavasta summasta on tarkoitus jakaa jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.
Esityslistan LIITTEENÄ 1 on työryhmän ehdotuksen laskelma, jossa on
lähtökohtana vuoden 2016 talousarvion toimintamäärärahojen jakomalli.
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Siitä on muokattu edellä esitettyjen jakoperusteiden mukaisesti ehdotus
uudeksi toimintamäärärahojen jakomalliksi. Mallia tulisi oikaista vuosittain vähentämällä Tuomiokirkon ja Alavan raamia ja lisäämällä muiden
seurakuntien raamia. Lisäksi Tuomiokirkon ja Alavan positiivinen erotus
voidaan kirjata toteutuneeksi säästöksi ja muille seurakunnille negatiivinen erotus lisätä säästövelvoitteeseen.
Kokouksessaan 11.4.2016 yhteinen kirkkoneuvosto päätti Heikki Juutisen esityksen pohjalta muuttaa työryhmän jakoperustetta niin, että
100 000 € perusosa poistetaan ja jakoperusteiksi jäävät ainoastaan jäsenmäärä ja pinta-ala. Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat
voivat olla 20 prosenttia suuremmat/jäsen ja Kallaveden seurakunnan
toimintamäärärahat Karttulan ja Maaningan osalta 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muilla yhtymän seurakunnilla. Jakomallista poistettiin samalla ns. perusosa. Esityslistan LIITTEENÄ 2 on laskelma, jossa kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti on jaettu vuoden 2016 talousarvion toimintamäärärahat seurakuntien kesken hyväksyttyjen jakoperusteiden
mukaisesti. Kuten laskelmasta käy ilmi, saisivat Tuomiokirkko, Alava ja
Kallavesi lisää määrärahoja. Männistön, Puijon ja Järvi-Kuopion seurakuntien toimintamäärärahat taas pienenisivät. Jakomallia onkin perusteltua oikaista siten, että minkään seurakunnan toimintamäärärahoja ei
tässä vaiheessa lisätä, mutta ne saavat lukea lisäyksen säästöksi, joka
vähentää niiden säästövelvoitetta. Ne seurakunnat, joiden toimintamäärärahat pienenisivät, eivät menetä määrärahoja, mutta ne lisätään niiden
säästövelvoitteeseen. Yhteisen kirkkoneuvoston aikanaan vahvistaman
säästövelvoitteen mukaan oli arvioitu, että paikallisseurakuntien ja yhteisten työalojen yhteinen säästövelvoite olisi 4 miljoonaa euroa. Tästä 3
miljoonaa euroa kohdistettiin paikallisseurakunnille ja 1 miljoonaa euroa
yhteisille työaloille. Nämä säästövelvoitteet perustuivat vuonna 2011 tehtyihin laskelmiin, jonka mukaan arvioitu talouden kehitys ja välttämättömien peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellytti mainittujen karsintojen tekemistä.
Taloudellinen kehitys on ollut ennakoitua positiivisempaa. Pääsääntöisesti toimintayksiköt ovat pysyneet menokehyksissään ja verotulojen kehitys on ollut arvioitua positiivisempaa. Tästä syystä toimintayksiköitten
säästövelvoitetta on mahdollista alentaa. Esityslistan LIITTEESSÄ 3 on
ehdotus tarkistetuiksi säästövelvoitteiksi. Säästövelvoitetta on tarkistettu
seurakuntien osalta 3:sta 2:een miljoonaan euroon ja yhteisten työalojen
osalta 1:stä miljoonasta eurosta 666.000 euroon. Kun lisäksi otetaan
huomioon, että kaikki toimintayksiköt ovat jo tehneet säästöjä yhteensä
812.370 euroa, jää seurakuntien yhteiseksi säästövelvoitteeksi tässä
vaiheessa 1.442.650 euroa ja yhteisten työalojen 411.580 euroa. Säästövelvoite on jaettu seurakunnille ja yhteisille työaloille niiden toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Mikäli talouden kehitys sitä edellyttää
säästövelvoitteita voidaan tarkistaa ylöspäin. Yhteisten työalojen säästövelvoitteiden suhteen on syytä pohtia, kohdistetaanko säästövelvoitteet
yhtä suurina kaikille toimintayksköille vai voidaanko
yhteisiä työaloja tarkastella säästöjen suhteen esim. yhtenä kokonaisuutena. Ongelmallista on, että osa toimintayksiköistä on niin pieniä, että
esitetyt säästöt saattavat merkitä käytännössä koko työalan alasajoa.
Seurakunnilta on pyydetty lausunto toimintamäärärahojen jakoperusteesta ja säästövelvoitteista 15.9.2016 mennessä.
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Esillä olleet jakoperusteet eroavat toisistaan jakokriteerien osalta. Työryhmän tekemä esitys on ottanut jäsenmäärän ja pinta-alan osalta huomioon myös toiminnalliset näkökulmat niiltä osin kuin kirkkojärjestys niitä
edellyttää seurakuntien jäsenmäärästä riippumatta. Tämän jälkeen määräraha on jaettu jäsenmäärän mukaisesti ottaen huomioon myös alueen
laajuus. Näin on voitu huomioida seurakuntien toiminnan kokonaisuus
jakokriteereitä laadittaessa.
Esitys
1.1.

1.2.

1.3.

Päätös

Seurakuntaneuvosto katsoo, että jakoperusteita laadittaessa olisi seurattava työryhmän alkuperäistä esitystä. Perusteena on, että se ottaa kirkkoneuvoston esitystä paremmin huomioon seurakunnallisen työn kokonaisuuden.
Seurakuntaneuvosto puoltaa säästövelvoitteen tarkastamista 2 miljoonaan euroon. Koska seurakuntayhtymän talouskehitys on ollut huomattavasti odotettua positiivisempi, säästövelvoitteen takarajaa on syytä siirtää vuoteen 2023 asti.
Jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistetaan kolmivuotiskausittain taloudellisen- ja väestökehityksen pohjalta.
Esityksen mukainen.

74
ALAVAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOLOMAKKEET 3 – 7
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Alavan seurakunnan esitykset kesätyöntekijöiden/palkkioperusteisten työntekijöiden tarpeesta, kone- ja kalustohankinnoista (alle 8 400 €), atk-hankinnoista, investointisuunnitelmasta
(yli 8 400 €) ja henkilöstösuunnitelmasta 2017- 2019, liite 4.

Päätös

Esityksen mukainen.
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ALAVAN SEURAKUNNAN JUHLAVUODEN ERILLISMÄÄRÄRAHA-ANOMUS
Alavan seurakunta täyttää 50 vuotta vuonna 2017. Seurakuntaneuvosto
on valinnut työryhmän valmistelemaan juhlavuoden tapahtumia. Ryhmään ovat kuuluneet seurakuntaneuvoston jäsenet Elli Voutilainen ja
Teemu Soini, pastori Anu Kiviranta, kanttori Ossi Jauhiainen ja kirkkoherra Hannu Koskelainen. Työryhmä on valmistellut alustavan juhlavuosisuunnitelman, liite 5. Ryhmä esittää, että seurakuntaneuvosto hakisi
vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä 16 000 euron erillismäärärahaa juhlavuoden tapahtumien toteuttamiseen.
Esitys

Alavan seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta Alavan
seurakunnan 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumien toteuttamiseen 16 000
euron erillismäärärahaa.

Päätös

Esityksen mukainen.
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NIMIÄISTEN JÄRJESTÄMINEN ALAVAN SEURAKUNNAN TILOISSA
Seurakunnalta saatetaan pyytää tiloja tilaisuuteen, jossa vanhemmat haluavat juhlistaa lapsensa syntymistä ilman, että tarkoituksena olisi saattaa lapsi kasteessa osalliseksi Kristuksesta ja seurakunnan yhteydestä.
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Monesti tällaisesta juhlasta käytetään nimeä ”nimiäiset”. ”Nimiäiset” tai
nimenantojuhla on siis ennen kaikkea uskonnottomassa tapakulttuurissa
lapsen nimenannon yhteydessä järjestettävä juhla. Tilaisuudessa lapsi
esitellään suvulle ja perheystäville. Lapsen nimi julkistetaan mahdollisesti
ensi kertaa. Uskonnottomat ”nimiäiset” korvaavat siis kastejuhlan. Kaste
on luterilaisen kirkkomme toinen sakramentti ja kirkon opetuksen kannalta luovuttamaton juhla. Sitä ei voi syrjäyttää uskonnottomalla juhlalla.
Tämän vuoksi seurakunnan ei tule tukea uutta uskonnotonta tapakulttuuria antamalla seurakunnan tiloja ”nimiäisjuhliin”.
Esitys

Alavan seurakunta ei luovuta tilojaan ”nimiäisjuhlien” järjestämiseen.

Päätös

Esityksen mukainen.
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PIISPANTARKASTUKSEN
KEHITTÄMISTEHTÄVÄT

LOPPULAUSUNTO

JA

SEURAKUNNALLE

ANNETUT

Piispa Jari Jolkkosen antamat kehittämistehtävät piispantarkastuksen
päätöslausunnossa 10.1.2016:
1. Kirkkoherra huolehtii siitä, että tämä päätöslausunto ja pappisasessorien muistio jaetaan työntekijöille ja luottamushenkilöille ja että niiden
pohjalta käydään avoin arviointikeskustelu työmaakokouksessa ja neuvoston kokouksessa seurakunnan kehittämisestä
Asianomaiset asiakirjat on jaettu sekä työntekijöille että luottamushenkilöille ja niiden pohjalta on käyty arviointikeskustelu seurakunnan kehittämisestä.
2. Työhyvinvointikysely antoi vahvan tuloksen. Kehittämishaasteet ovat
samoja kuin muissakin yhtymän seurakunnissa. Sen johdosta pidän tärkeänä, että myös Alavan seurakunta pohtii, mitä voidaan tehdä työhyvinvoinnin vahvistamiseksi seuraavilla alueilla:
a) työn tavoitteiden asettaminen
b) työn tuloksellisuuden arviointi
c) palkitseminen ja urakehitys
d) yhteisöllinen oppiminen
e) ristiriitojen hallinta
Mahdolliset kehittämisideat voidaan toimittaa yhtymään, jotta ne tulisivat
osaksi kaikkien seurakuntien henkilöstöpolitiikkaa.
Kirkkoherra antoi heti piispantarkastuksen jälkeen työtiimeille tehtävän
arvioida työyhteisökyselyn kysymyksiä ja tehdä niistä kirjallisen koosteen
työalan näkökulmasta. Näistä asiakirjoista laadittiin yhteinen kooste, joka
on liitteessä 6.
Tämän jälkeen työyhteisökonsultti Antti Kokkosen johdolla pidettiin työyhteisön kehittämispäivä Rytkyn leirikeskuksessa 24.2.2016, jossa pureuduttiin työhyvinvointikyselyn asettamiin kehittämishaasteisiin. Loppuraportti on liitteessä 7.
Esitys

Käydään keskustelu piispantarkastuksen loppuraportista ja kehittämistehtävistä Alavan seurakunnalle.

Päätös

Esityksen mukainen.
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MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.
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ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioita ei ollut.
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SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraava kokous pidetään 20.9.2016 klo 16.30 Alavan seurakuntasalissa.
81
OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 8 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
82
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Hannu Koskelainen
puheenjohtaja

Sisko Paulus
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 24.8.2016.

Saila Koikkalainen

Mirja Kontio

