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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN
2.6.2021 KLO 17.00 SEURAKUNTAKESKUKSESSA
Käsiteltävät asiat
63 §
64 §
65 §
66 §

67 §
68 §
69 §
70 §
71 §
72 §

73 §
74 §

Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
ja siitä
ilmoittaminen
Kanttorin viran auki julistaminen
Hankinnat hautausmaalle
Kirkkovene matkailualueelle
von Pfaler -taulujen lainaus kotiseutumuseolle
Luottamushenkilöistä kootun henkilöstötyöryhmän mietintö
Tiedoksi saatettavat asiat
- Koronatilannekatsaus
- Kirkon lämmitysjärjestelmän hankinnan tilannekatsaus
- Pekka Lyly toivomus suntion oppisopimuksesta
- Kuukausiraportti 4/2021
Muut / kiireelliset asiat
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ähtärissä 27.5.2021
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
3.6. – 18.6.2021 viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 2.6.2021 klo 17.00

Paikka:

Seurakuntakeskuksen Sali 1

Läsnä:

Peltokangas Kalle pj, kirkkoherra
Ahola Pirkko
poissa
Akonniemi Ulla
Kantoniemi Sanni-Maiju
saapui klo 17.10 65 §
Koiramäki Pirkko, vpj
Kotamäki Leila
Kujansuu Anu
poissa
Lindroos Veikko
Poukka Pasi
Syrjänen Altti
poissa

Pusaa Elina
Jousmäki Marjatta
Klaavo Kalle

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2021

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2021

____________________
Pirkko Ahola

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

____________________
Ulla Akonniemi
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63 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokouksen ja pidettiin alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v.
180:1-5.
Suoritettiin nimenhuuto.
64 § 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 27.5.2021 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös: Todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

65 § 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 esityksen mukaisesti.

66 § 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.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Pirkko
Ahola ja Ulla Akonniemi. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 2.6.2021.
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 3.6 – 18.6.2021 viraston aukioloaikana.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Pirkko
Koiramäki ja Ulla Akonniemi. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 2.6.2021.
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.6 – 18.6.2021 viraston aukioloaikana.

67 § KANTTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN

Kanttori Lasse Kataja on ilmoittanut kirkkoherralle 14.4.2021 jäävänsä lomille 24.6.2021 ja eläkkeelle lomien jälkeen 1.10.2021. Svetlana Setälä toimii Katajan lomien sijaisena 24.6.-31.8.2021 toimituspalkkioperusteisesti.
Kanttorin virka voidaan täyttää siten 1.9.2021 alkaen loman sijaisuudella,
mikäli se valittavaksi tulevalle henkilölle sopii.
Hakuilmoitus
Hakuilmoituksen laatiminen on ensimmäinen rekrytointiprosessin kriittinen vaihe. Hakuilmoitukseen tulee sisällyttää kaikki ne tiedot, jotka ovat välttämätöntä antaa hakijoille tiedoksi. Tällaisia ovat:
•

Työnantaja

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Viran tehtävänimike
Viran ehdottomat kelpoisuusvaatimukset (tutkintovaatimus, mahdollinen
vaatimus työkokemuksesta, kirkkoon kuulumisen vaatimus ja kielitaitovaatimus)
Mahdollinen koeaika
Rikosrekisteriotteen mahdollinen esittäminen
Palkan määrä tai palkkauksen peruste
Tieto hakemusten toimitusosoitteesta, hakuajan päättymisestä ja siitä,
kuka antaa lisätietoja tehtävästä

Ehdottomista kelpoisuusvaatimuksista (”hakijalta edellytetään”) on erotettava
hakijoilta toivottavat ominaisuudet (”luetaan eduksi haussa”), jotka eivät ole ehdottomia kelpoisuusvaatimuksia. Esimerkiksi työkokemus voi olla ehdoton kelpoisuusvaatimus tai toivottava ominaisuus, joka otetaan huomioon valintaa tehdessä. Jos tietty työkokemus on viran kelpoisuusvaatimuksena ja hakijalta
puuttuu tämä työkokemus, hän ei ole kelpoinen virkaan eikä häntä voida valita.
Hakuilmoitus on asetettava julkisesti nähtäville seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Kaikki muut ilmoitusväylät (sanomalehti, internet, kirkkohallituksen ylläpitämä maksuton ilmoitusmahdollisuus oikotiellä) ovat harkinnanvaraisia, mutta näkyvyyden saavuttamiseksi suositeltavia.
Kanttorin viran hakuilmoitus on liitteenä. Hakuilmoitus laitetaan nähtäville seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle, Oikotie-kirkon rekrytointisivulle ja seurakunnan nettisivuille avoimet työpaikat-sivulle.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten asemaan. Kanttorin virka on välttämätön lasten musiikkikasvatuksen ja perhejumalanpalvelusten toteutumiseksi seurakunnassa.
Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto
1.) julistaa kanttorin viran auki haettavaksi ajalle 3.6.-30.6.2021
2.) laatii hakuilmoituksen
3.) valitsee haastatteluryhmän
4.) päättää, että haastattelut pidetään 2.7.2021 ja päätös uudesta
kanttorin viran haltijasta tehdään kirkkoneuvostossa 7.7.2021.

Kirkkoneuvoston päätös:
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvosto
1.) julistaa kanttorin viran auki haettavaksi ajalle 3.6.-30.6.2021,
laitetaan auki myös Ilkka-Pohjalaiseen ja kotimaa -lehtiin.
2.) laati hakuilmoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan
3.) valitsi haastatteluryhmään Leena Saunasen, Paula Soinisen,
Leila Kotamäen, Kalle Peltokankaan, Elina Pusaan, SanniMaiju Kantoniemen ja Pirkko Koiramäen.
4.) päätti, että haastattelut pidetään 2.7.2021 ja päätös uudesta
kanttorin viran haltijasta tehdään kirkkoneuvostossa 7.7.2021.
68 § HANKINNAT HAUTAUSMAALLE
Hautausmaalla on tällä hetkellä ongelmana, ettei siellä ole minkäänlaista
konetta, jolla voidaan vetää perävaunua, jossa on kasteluvesisäiliö 1000 l
kyydissä. Kaivuriin ei saa perään ollenkaan peräkärryä ja ruohonleikkureissa ei riitä paino eikä pito. Keväällä ja kesällä molemmille koneille olisi
tarvetta. Tällä hetkellä ei ole yhtään konetta hautausmaan kunnostukseen
käytössä, kun on haudankaivua tehtävänä.
Puutelistalla on myös kaksi muovista 1000 l kasteluvesisäiliötä, 2 kpl 300 l
vesisäiliötä ja niille peräkärry. Muoviset trukkilavassa kiinteästi olevat säiliöt
maksavat noin 100 €/kpl ilman rahtia ja peräkärry kantavuudeltaan n. 2500
kg on hinnaltaan n. 2700 €. Näihin hankintoihin on talousarviossa osittain
määrärahat.
Tämän mittaluokan hankintaan ei ole talousarviossa tällä hetkellä määrärahoja. Tätä kesää varten asiaa voidaan edistää esim. vuokraamalla puistotraktori ja samalla saadaan tarvittavaa käytännön tietoa, mistä on tulevaisuudessa meille hyötyä koneen hankinnan yhteydessä.
Tällä hetkellä käytössä oleva kaivuri on jo kohta kymmenen vuoden ikäinen
ja koneen käyttötunteja alkavat olemaan kohtuullisen paljon.
TRAKTORI
Esim. Jos hankitaan uusi n. 50 hv ja 1800 kg painava nelivetoinen puistotraktori, niin sen hankintahinta etunostolaitteella ja etukuormaimella on n.
40 000,00 euroa. Tätä puistotraktoria voidaan käyttää myös talvella lumitöihin, koska seurakunnalla on aikaisemman John Deeren ajoilta jäänyt
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etunostolaite lumilinko, joka on Kalevi Lamminahon ja Vesa Tuiran mukaan
käyttökunnossa.
KAIVINKONE
Hautausmaan kuormainkaivuri on viime viikolla alkanut vuotamaan öljyä.
Koneen öljyvuotoa etsittäessä tehtiin koneesta isoja letkuvaurio löydöksiä.
Samassa yhteydessä on tarkastettu koneen hydrauliikkasylinterit, runkorakenteet ja puomi nivelet. Hydrauliikkasylintereiden ja puominivelten tapit
ovat väljiä. Nykyinen kaivuri on ajettu yli 4600 tuntia ja tuon kokoisten kaivurien tekninen käyttötuntimäärä on moottorin osalta noin 10 000 tuntia ja kaivurin osalta noin 5000 tuntia.
Koneessa on rakenteellinen kuluminen jo ehtinyt aika pitkälle. Meillä on
käytännössä vaihtoehtoina tehdä kaivuriosan täysremontti tai etsiä toinen
kone tilalle.
Kirkkovaltuusto on päättänyt 26.5.2021 31 § kokouksessaan hyväksyä lisätalousarviomäärärahan traktorin, kaivurin ja peräkärryn hankintaan yksimielisesti.
Kirkkovaltuuston päätös on lainvoimainen 30.6.2021, mikäli kukaan ei siitä
valita. Kirkkoneuvosto voi tehdä ehdollisen päätöksen hankinnasta jo nyt.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole suoria vaikutusta
lasten asemaan.
Talouspäällikön päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto päättää ensin valintapistekriteerit kaivurille ja traktorille
erikseen
2) valitsee valintapisteiden perusteella kaivurin
3) valitsee valintapisteiden perusteella traktorin
Valintapäätökset ovat ehdollisia, mikäli kukaan ei valita kirkkovaltuuston
määrärahapäätöksestä sen valitusaikana 30.6.2021 mennessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
1.) Valintakriteereiksi päätettiin yksimielisesti liitteen mukaisesti
2.) Valittiin yksimielisesti esityksen mukaan Kubota U27-4, joka sai 10 valintapistettä ja Hitachi 9 valintapistettä.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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3.) Kubota sai valintapisteitä 8 ja muut 6 tai 5 valintapistettä.
Pasi Poukka esitti ja Ulla Akonniemi kannattamana, että valitaan Branson F 50 C. Sanni-Maiju Kantoniemi esitti ja Veikko Lindroosin kannattamana, että valitaan Kubota L2-552 traktoriksi.
Äänestettiin Kubotan ja Bransonin välillä:
Kubota L2-552 sai 5 ääntä: Kalle Peltokangas, Sanni-Maiju Kantoniemi,
Pirkko Koiramäki, Leila Kotamäki ja Veikko Lindroos.
Branson F 50 C 2 ääntä: Pasi Poukka ja Ulla Akonniemi.
Päätettiin valita Kubota L2-552 äänestyksen jälkeen.
Valintapäätökset ovat ehdollisia, mikäli kukaan ei valita kirkkovaltuuston
määrärahapäätöksestä sen valitusaikana 30.6.2021 mennessä.

69 § KIRKKOVENE ÄHTÄRIN MATKAILUALUEELLE?
Ähtäri zoo:n toimitusjohtaja on lähestynyt alla olevalle sähköpostille johtavia viranhaltijoita:
Tervehdys matkailunmäeltä,
Alustavien käytyjen keskustelujen pohjalta olemme päätymässä hankkimaan
oheisen liitteen mukaisen kirkkoveneen täydentämään kesäisiä aktiviteetteja
Ähtärissä ja matkailualueella. Kirkkovene on oiva väline ryhmien yhteiseen tekemiseen, sillä mahtuuhan veneeseen kerralla yhteensä 14+1 soutajaa. Lisäksi
näemme kirkkoveneen mahdollistavan erilaisia paketoituja / teemoitettuja kokonaisuuksia tyyliin "soutaen hartaushetkeen kappeliin", "soutua, sielunhoitoa ja
soppaa -> kaikki samasta paikasta",...
Alkuperäinen idean isä on koulutuspäällikkö Jorma Tukeva Sedu Ähtäristä.
Toiseksi kumppaniksi kirkkoveneen hankintaan Sedun ohella on lupautunut Ähtärin Eläinpuisto Oy. Nyt haemme yhtä puuttuvaa palasta ja toivommekin, että
se olisi Ähtärin seurakunta. Veneen hinta on 4500 euroa sisältäen 24 %:n arvonlisäveron. Veneen säilytys olisi Tuomarniemellä ja veneen vuokrauksesta
ja käytännön toimenpiteistä vastaisi Sedu Tuomarniemen osakaskunta.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Esitämme Ähtärin seurakunnalle, että se lähtisi mukaan kirkkoveneen hankintaan 1500 euron (sisältäen 24%:n arvonlisäveron) osuudella.
-kirkkoveneryhmän puolesta,
Jarmo Pienimäki, ma. Eläinpuistoyhtiöiden toimitusjohtaja
LIITTEENÄ TARJOUS KIRKKOVENEESTÄ.
LVA: Päätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta lasten asemaan seurakunnassa.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee kirkkoveneasiasta ja päättää ottaa
kantaa kirkkoveneryhmän esitykseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta lähtee mukaan maksimissaan 1500,00
euroa määrärahalla.
70 § VON PFALER -TAULUJEN LAINAUS KOTISEUTUMUSEOLLE
Hei!
Ähtäriseura järjestää kotiseutumuseolla
tulevana kesänä näyttelyn, joka kertoo kirkkoherra von Pfalerin henkilöhistoriaa.
Seurakuntakeskuksessa on maalaukset kirkkoherrasta ja hänen vaimostaan. Olisiko
mahdollista lainata niitä näyttelyyn? Mikäli ei saisiko maalaukset käydä kuvaamassa?
Ystävällisin terveisin!
Ulla Akonniemi

Taulujen lainaamisessa ei ole juridista estettä. Lainaamisella on saatavissa parempi kuva kirkkoherrasta ja hänen vaimostaan. Lainaamiseen liittyy vaurioitumis- ja muita rikkoutumisriskejä.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole suoria vaikutusta lasten asemaan.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
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1.) Lainataanko tauluja
2.) mikäli päättää lainata, niin millä ehdoilla lainataan.
KN päätös:
Ulla Akonniemi ilmoitti, ettei osallistu tämän pykälän päättämiseen,
koska kokee Ähtäri seuran puheenjohtajan olevansa jäävi tämän
asian päättämiseen.
1.) Lainataan Ähtäri seuralle
2.) Kuvataan taulut ennen lainausta ja Ähtäri seura ottaa tauluille vakuutuksen.

71 § HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄN RAPORTIN ESITTELY
Luottamushenkilötyöryhmä esittelee valmistelemansa mietinnön.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä voi olla vaikutusta lasten
asemaan.
Päätösesitys: Päätösesitys tulee työryhmältä kokouksessa.
Merkitään tiedoksi saatu mietintö ja tarvittaessa tehdään muut tarvittavat päätökset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto vastaanotti henkilöstötyöryhmän mietinnön ja keskusteli asiasta. Henkilöstölle tiedotetaan henkilöstötyöryhmän toimesta tiedotteella. Keskustelupäivä mietinnöstä järjestetään syyskuussa 2021.

72 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- Koronatilannekatsaus
- Kirkon lämmitysjärjestelmän hankinnan tilannekatsaus
- Pekka Lyly toivomus suntion oppisopimuksesta
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- Kuukausiraportti 4/2021
Päätös:

Merkittiin yksimielisesti tiedoksi saaduiksi.

73 § 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 muita esille tulleita asioita.

74 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18,43, jonka lopuksi laulettiin
virsi 180:6,7. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.
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