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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN
21.4.2021 KLO 17.30 SEURAKUNTAKESKUKSESSA
Käsiteltävät asiat
36 §
37 §
38 §
39 §
40 §
41 §
42 §
43 §
44 §
45 §
46 §

47 §
48 §

Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
Rippikoulusuunnitelma 2022
Seurakunnan uuden strategiaprosessin valmistelu
Kanttorin eläköityminen
Kanttorin viran täytön valmistelu
Lastenohjaaja Riina Tupalan irtisanoutuminen
Lastenohjaajan toimen täytön valmistelu
Tiedoksi saatettavat asiat
- Kirkkoherran lomien sijaisuusasia
- Talouspäällikön kassanhallinnan sijoitukset
- Nuorten vaikuttajaryhmän täydentäminen
- Hautausmaan traktori/kaivinkone
- Kirpputorin työntekijä työllistämistuella
- Viranhaltijapäätökset
Muut / kiireelliset asiat
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ähtärissä 14.4.2021
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.4. – 7.5.2021
viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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KOKOUSKUTSU
Aika:

Keskiviikkona 21.4.2021 klo 17.30

Paikka:

Seurakuntakeskuksen Sali 1

Läsnä:

Peltokangas Kalle
pj, kirkkoherra
Ahola Pirkko
Akonniemi Ulla
Hautoniemi Hannu
erosi 22.2.2021 päivätyllä kirjeellä
Kantoniemi Sanni-Maiju
Koiramäki Pirkko, vpj
Kotamäki Leila
Kujansuu Anu
Poukka Pasi
Syrjänen Altti
Lindroos Veikko
Hautoniemi Hannu varajäsen

Pusaa Elina
Jousmäki Marjatta
Klaavo Kalle

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä 22.4.2021

__________________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

_________________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 22.4.2021

__________________________
Kujansuu Anu

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

__________________________
Lindroos Veikko
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36 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
Suoritettiin nimenhuuto.
37 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 15.4.2021 kirkkoneuvoston jäsenille
ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

38 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.
39 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Anu Kujansuu ja Veikko Lindroos. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa
22.4.2021.
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä
julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen
mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä
vähintään 14 päivän ajan.
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
22.4. – 7.5.2021 viraston aukioloaikana.
Päätös: Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anu Kujansuu
ja Veikko Lindroos. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 22.4.2021.
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
22.4. – 7.5.2021 viraston aukioloaikana.

40 § RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2022
Kirkkoneuvoston tehtävä on hyväksyä seurakunnan rippikoulusuunnitelma. Liitteessä on Ähtärin seurakunnan rippikoulusuunnitelma vuodelle 2022.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Ähtärin seurakunnan rippikoulusuunnitelman vuodelle 2022.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

41 §

SEURAKUNNAN UUDEN STRATEGIAPROSESSIN VALMISTELU
Seurakunnan viisivuotinen strategia päättyy vuoden 2022 loppuun. Kuten
viimeisestä tilinpäätöksestä käy ilmi, tällä hetkellä seurakunnalla ei ole tarvetta tasapainottaa taloutta, mutta seurakunnan on hyvä varautua tuleviin
muutoksiin Ovet auki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 -pohjalta.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Toimintaympäristömme muuttuu ennusteiden mukaan haastavammaksi
koko ajan käynnissä olevan kulttuurisen muutoksen kautta. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee tasaisesti, mutta seurakunnan verotulojen kehitys on ollut viime vuosina positiivinen ja jatkuu ennusteiden mukaan positiivisena
vielä muutamia vuosia. Käänne on vuodessa 2024. Seuraavaan henkilöstöstrategiaan on luotava suunnitelma siitä, mistä säästöjä otetaan, mikäli siihen syntyy tarvetta.
Strategiaprosessi on hyvä käynnistää vuoden 2021 aikana, jotta strategia
voidaan hyväksyä vuoden 2022 viimeisessä kirkkovaltuustossa. Strategiaseminaari olisi luonteva strategiaprosessin aloitustilaisuus.
Vuoden 2022 alussa seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin, joka on huomioitava uudessa strategiassa siinä, millaista osaamista tarvitaan jatkossa seurakunnan palvelupisteessä. Seurakunnan kirkkoherranviraston työntekijä eläköityy seuraavan strategiakauden alkupuolella. Muita
strategiakauden aikaisia eläköitymisiä ovat emäntä-siivooja.
Vuoden 2022 loppupuolella pidetään seurakuntavaalit ja seuraava valtuustokausi käsittää vuodet 2023-2026. Uuden strategian on tällöin järkevää
ulottua vähintään vuoden 2027 loppuun. Tällöin uuden strategian aikaväliksi muodostuu viisi vuotta, mikä on hyvin lähellä kokonaiskirkon strategian aikajännettä (kirkon strategia ulottuu vuoden 2026 loppuun.)

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on merkitystä lasten
ja nuorten elämään. Strategialla varmistetaan seurakunnan toimintaedellytysten turvaaminen yhä uusille sukupolville.
Kirkkoherran päätösesitys:
1.) Kirkkoneuvosto keskustelee strategiaprosessin aloittamisesta ja
2.) päättää strategian aikajänteestä ja
3.) strategianprosessin ohjausryhmän valitsemisesta.

Kirkkoneuvoston päätös:
1.) Prosessi aloitetaan syksyllä lokakuussa 2021.
2.) Päätettiin esittää 5 vuoden aikajänteeseen. Mietitään tarpeelliset välitarkastukset.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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3.) Johtoryhmä, Sanni-Maiju Kn ja nuva edustaja, edustaja kaikista vastuuryhmistä ja työntekijäedustaja (hengellisten ja tukitoimen) valittiin strategiaryhmäksi. Työntekijät ja vastuuryhmät valitsevat itse edustajansa.

42 §

KANTTORIN ELÄKÖITYMINEN
Kanttori Lasse Kataja on ilmoittanut kirkkoherralle 14.4.2021 jäävänsä lomille 24.6.2021 ja eläkkeelle lomien jälkeen 1.10.2021. Eläkkeelle jäämisilmoitus tulee antaa viimeistään kolme kuukautta ennen eläkkeelle jäämispäivää. Kanttorin sijaisen tarve alkaa 24.6. ja jatkuu 30.9.2021 saakka.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole vaikutusta lasten
elämään.
Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron Ähtärin seurakunnan kanttorin virasta Lasse Katajalle 1.10.2021 alkaen.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

43 §

KANTTORIN VIRAN TÄYTÖN VALMISTELU
Kirkkoherran ehdotus prosessin kulusta:
Kanttorin lomien ajaksi palkataan sijainen, jonka haku aloitetaan välittömästi. Kirkkoherra voi päättää alle kuuden kuukauden mittaisesta sijaisuudesta.
Kirkkoneuvosto 19.5. : Mahdolliset kanttorin viran johtosääntö ja tehtävänkuvausmuutokset
Kirkkovaltuusto 26.5. Mahdolliset kanttorin viran johtosääntö ja tehtävänkuvausmuutokset
Kirkkoneuvosto 2.6.: Hakuilmoituksen laatiminen, virka auki ajalle 3.6.30.6., haastatteluryhmän valinta ja -päivän päättäminen, hakemukset kirkkoherralle sähköpostiin 30.6. mennessä.
Haastatteluryhmä suorittaa hakemusten vertailun 1.7.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Haastatteluryhmän pitämät haastattelut 2.7.
Kirkkoneuvosto: kanttorin valinta 7.7.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten asemaan. Kanttorin virka on välttämätön lasten musiikkikasvatuksen ja perhejumalanpalvelusten toteutumiseksi seurakunnassa.
Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto keskustelee kanttorin viran täytön valmistelusta ja päättää
prosessin aikataulusta.
Päätös kirkkoneuvosto:
Päätettiin kirkkoherraan muutetun aikataulun mukaisesti. Kirkkoneuvosto
päätti päivittää johtosäännön ja tehtäväkuvaukset. Virkasääntö ja tehtäväkuvaukset hyväksytään kirkkovaltuustossa 26.5.2021. Leila Kotamäki esitti,
ettei johtosääntöä eikä tehtäväkuvausta muuteta.

44 §

LASTENOHJAAJA RIINA TUPALAN IRTISANOUTUMINEN
Lastenohjaaja Riina Tupala on irtisanoutunut sähköpostilla ilmoittaen
4.4.2021 Ähtärin seurakunnan lastenohjaajan toimesta. Tupalalla on toimestaan yhden kuukauden irtisanomisaika.

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole vaikutusta lasten ja nuorten
elämään, sillä toimen täyttämistä aletaan valmistelemaan välittömästi.
Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Riina Tupalan irtisanoutumisen lastenohjaajan toimesta todeten, että irtisanomisaika päättyy 4.5.2021.
Päätös kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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LASTENOHJAAJAN TOIMEN TÄYTÖN VALMISTELU
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten elämään. Lastenohjaaja kohtaa alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään viikoittain.
Esitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää, että Paula Kilponen palkataan määräaikaisesti Ähtärin seurakunnan toiseen lastenohjaajan toimeen ajalle 1.8.2021-30.6.2022.
Palkkaus KirVESTES:n mukaisesti. Määräaikaisuuden perusteena on muutokset toimintaympäristössä ja niihin sopeutuminen sekä käynnistymässä
oleva strategiaprosessi.
Päätös kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

46 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- KIRKKOHERRAN LOMIEN SIJAISUUSASIA
- TALOUSPÄÄLLIKÖN KASSANHALLINNAN SIJOITUKSET
- NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄÄ TÄYDENNETTY
Kirkkoherra ja nuorisotyöntekijät ovat täydentäneet Nuorten vaikuttajaryhmää Mette Mirelle Foundilalla 14.4.2021.
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Sanni-Maiju Kantoniemi
Silja Jousmäki
Suvi Sironen
Oona Teerimäki
Juho Kujansuu
Mette Foudila

NUVA 15.4.2021: Keskusteltiin ja valittiin Juho Kujansuu edustamaan
nuoria Ähtärin seurakunnan kirkkoneuvostoon ja valtuustoon. Sovittiin, että
toiminta neuvostossa ja valtuustossa aloitetaan vasta elokuussa.
- HAUTAUSMAAN TRAKTORI/KAIVINKONE

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Talouspäällikkö tuo päätettäväksi 19.5. kirkkoneuvostoon ja
26.5. kirkkovaltuustoon traktori, peräkärry ja kaivurihankinnat.
- KIRPPUTORILLE TYÖLLISTÄMISTUELLA TYÖNTEKIJÄ
Anu Kiminki aloittaa kirpputorilla 1.5. ja työt jatkuvat
31.7.2021 saakka.
- VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TALOUSPÄÄLLIKÖN 1§ – 22§/2021
- KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1-5/2021
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

47 § MUUT / KIIREELLISET ASIAT
Kj 9 luku 2 §: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.
Päätös: Ei ollut esille tulleita asioita.

48 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19,44. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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