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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 7.7.2021 KLO
17.00 SEURAKUNTAKESKUKSESSA
Käsiteltävät asiat
75 §
76 §
77 §
78 §
79 §
80 §
81 §
82 §
83 §
84 §

85 §
86 §

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 täyttöasia
Lausunto matkailualueen kaavaluonnokseen
Sankarihautausmaan laatta
Kuortaneen seurakunnan asia
Virpi Rinteen pyyntö sähköauton lataamiseksi
Tiedoksi saatettavat asiat
- Saadut avustukset Nuorten kesätyösetelit ja diakonialle ruokajakeluun
- Kirkon lämmitysjärjestelmän hankinnan tilannekatsaus
- Kuukausiraportti 5/2021 ja verotulot kesäkuu 2021
Muut / kiireelliset asiat
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ähtärissä 2.7.2021
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 8.7. – 23.7.2021 viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 7.7.2021 klo 17.00

Paikka:

Seurakuntakeskuksen Sali 1

Läsnä:

Peltokangas Kalle
pj, kirkkoherra
Ahola Pirkko
Akonniemi Ulla
Kantoniemi Sanni-Maiju poissa
Koiramäki Pirkko, vpj
Kotamäki Leila
Kujansuu Anu
Lindroos Veikko
Poukka Pasi
Syrjänen Altti
Salokangas Helena
Kantoniemen varajäsen

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

____________________
Kotamäki Leila

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

____________________
Kujansuu Anu

/
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75 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokouksen ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 404:1-4.
Suoritettiin nimenhuuto.
76 § 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 2.7.2021 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös: Todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
77 § 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, huomioiden
lisäykseksi Pekka Lylyn pyyntö suntion oppisopimuskoulutukseen.

78 § 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 Leila Kotamäki ja
Anu Kujansuu. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 7.7.2021.
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 8.7. –
23.7.2021 viraston aukioloaikana.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Leila Kotamäki ja
Anu Kujansuu. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 7.7.2021.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 8.7. –
23.7.2021 viraston aukioloaikana.

79 § KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy kanttorin viran tehtävänkuvauksen
2) määrittää kanttorin viran peruspalkaksi 3000 euroa:
vähimmäispalkka 2789,35 euroa
vaativuusosa (tehtävänkuvaus kohta C3.4): ainoana viranhaltijana vastaa toiminnon strategian toteuttamisesta 100 euroa
erityinen osa: rekrytointihaaste, tehtävän toimintaympäristöstä, sen laajuudesta, monialaisuudesta ja kuormittavuudesta johtuva peruste 110,65 euroa.
3) laittaa kanttorin viran uudelleen haettavaksi ajalle 8.7.-22.8.2021 kirkon rekry-sivulle
muokatulla hakemuksella.
4) Hakemukset kirkkoherralle sähköpostiin 22.8. mennessä. Lisätietoja kanttorin virasta
antaa kirkkoherran vuosiloman aikana vs. kirkkoherra Paula Soininen.
5) Haastatteluryhmä suorittaa hakemusten vertailun 25.8. klo 10 kirkkoherranviraston
kokoushuoneessa
6) Kirkkoneuvosto: uuden kanttorin viranhaltijan valinta 8.9. klo 17
Kirkkoneuvoston päätös:
1) hyväksyi kanttorin viran tehtävänkuvauksen
2) määritti kanttorin viran peruspalkaksi 3000 euroa:
vähimmäispalkka 2789,35 euroa
vaativuusosa (tehtävänkuvaus kohta C3.4): ainoana viranhaltijana vastaa toiminnon strategian toteuttamisesta 100 euroa
erityinen osa: rekrytointihaaste, tehtävän toimintaympäristöstä, sen laajuudesta, monialaisuudesta ja kuormittavuudesta johtuva peruste 110,65 euroa.
3) laittaa kanttorin viran uudelleen haettavaksi ajalle 8.7.-22.8.2021 kirkon rekry-sivulle,
Ilkka Pohjalaiseen ja Kotimaa -lehtiin muokatulla hakemuksella.
4) Hakemukset kirkkoherralle sähköpostiin 22.8. mennessä. Lisätietoja kanttorin virasta
antaa kirkkoherran vuosiloman aikana vs. kirkkoherra Paula Soininen.
5) Haastatteluryhmä suorittaa hakemusten vertailun 25.8. klo 10 kirkkoherranviraston
kokoushuoneessa ja haastattelut 3.9.2021.
6) Kirkkoneuvosto: uuden kanttorin viranhaltijan valinta 8.9. klo 17

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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80 § LAUSUNTO MATKAILUALUEEN KAAVALUONNOKSEEN
Ähtärin kaupunki on laittanut nähtäville matkailualueen kaavaluonnoksen. Kaavaluonnoksessa matkailualueen kappelille ei ole merkitty virallista paikkaa, vaikka kaavaluonnos koskee juuri tuota osaa matkailualueesta.
Talouspäällikkö on esittänyt kaavan valmistelun aikana seurakunnan ja kaupungin välisissä keskusteluissa, että kappelille merkitään kaavaan paikka nykyiseen sijaintiinsa ja
varataan nykyistä vastaava rakennusoikeus.
Lausunto liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole suoria vaikutusta lasten asemaan.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto laatii lausunnon muutosesityksestä kaavaan ja allekirjoittaa sen heti
tässä kokouksessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto laati lausunnon muutosesityksestä kaavaan. Pidettiin pieni tauko 4 minuuttia klo 17.50 – 17.54 ja allekirjoitettiin muutosesitys asiakirja.

81 § SANKARIHAUTAUSMAAN MUISTOLAATTA
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 14.4.2021 päättänyt suosittaa seurakuntia toteuttamaan sankarihautausmaiden perinnetietojen keräämisen Kaatuneiden muistosäätiön esityksen mukaisesti. Kaatuneiden muistosäätiö vastaa opastaulujen ja niiden varusteiden kustannuksista. Seurakuntien vastuulle jää taulun pystytyksen työn osuus. Tässä
työssä sotaveteraaniyhdistysten ja perinneyhdistysten paikallisverkosto tulee tarvittaessa
avustamaan seurakuntien ohjeistuksen mukaisesti. Paasikiven valimo toimittaa jokaisesta
opastaulusta vedoksen seurakunnan hyväksyttäväksi ennen valua.
Ähtärin seurakunnasta sankarihautausmaan tiedot opaskylttiin ovat seuraavat:
”Ähtärin sankarihautausmaa
1939-1944
260 sankarivainajaa
Sankaripatsas/Ilmari Virkkala (suun.), O.Y. Granitin kiviveistämö 1953
Lapin sodan muistokivi 2016 (veistetty Jurvassa, suunnittelutoimikunta)
4 sankarivainajaa”
Lapin sodan muistomerkki ”tyynykivi” sijaitsee sankarihautojen viimeisellä rivillä”, joka pystytettiin vuonna 2016.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Lisäksi hautausmaan alueella on kansalaissodassa 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden (punaisten) muistokivi Vanhan hautausmaan osastolla I. Muistokiven on suunnitellut
Ilmari Heinonen. Piispa Eero Lehtinen vihki muistokiven vuonna 1963.
Karjalaan jääneiden vainajien muistolle oleva muistomerkki on sankarihautausmaan luoteispuolella lähellä kirkon portaita. Muistomerkin pystyttivät Ähtärin karjalaiset vuonna 1955.
Muualle haudattujen muistomerkki sijaitsee Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin vieressä.
LVA: Päätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta lasten asemaan seurakunnassa.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää

1.) lähteä mukaan Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin hallinnoimaan projektiin, jonka
Kaatuneiden muistosäätiö toteuttaa koskien sankarihautausmaiden perinnetietojen
keräämistä ja esittämistä opastauluin.
2.) lähettää tarvittavat tiedot sankarihautausmaasta vuosien 1939–1945 osalta EteläPohjanmaan Sotaveteraanipiirille
3.) opastaulun pystytys voidaan tehdä yhdessä paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen/perinneyhdistyksen kanssa
4.) Seurakunta hankkii omalla kustannuksellaan vastaavat opastustaulut vuoden 1918
sodan molemmille muistomerkeille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti

1.) lähteä mukaan Etelä-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin hallinnoimaan projektiin, jonka
Kaatuneiden muistosäätiö toteuttaa koskien sankarihautausmaiden perinnetietojen
keräämistä ja esittämistä opastauluin.
2.) lähettää tarvittavat tiedot sankarihautausmaasta vuosien 1939–1945 osalta EteläPohjanmaan Sotaveteraanipiirille
3.) opastaulun pystytys voidaan tehdä yhdessä paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen/perinneyhdistyksen kanssa
4.) Seurakunta hankkii omalla kustannuksellaan vastaavat opastustaulut vuoden 1918
sodan molemmille muistomerkeille laitetaan samaan tilaukseen.

82 §

KUORTANEEN SEURAKUNNAN ASIA

Hannele Hannuksela (Alavuuden ja Kuortaneen yhteinen hallintojohtaja) on pyytänyt
sähköpostilla, että onko Ähtärin seurakunnalla mahdollista tarjota taloushallinnon asiatuntijapalveluja Kuortaneen seurakunnalle.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Meillä ei ole tällä työntekijäresurssilla mahdollista, vaan se vaatisi 50 % taloussihteerin
lisäpanoksen meiltä. Tällä hetkellä meillä on ma taloussihteeri Kati Sauna-aho 2 kk kokoaikainen talouspäällikön ja toimistosihteerin vuosilomien tekijänä.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole suoria vaikutusta lasten asemaan.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja ilmaisee kantansa asian jatkovalmistelua varten
Kuortaneen seurakunnalle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja ilmaisi myönteisen kantansa asian jatkovalmistelua
varten Kuortaneen seurakunnalle.

83 §

VIRPI RINTEEN PYYNTÖ SÄHKÖAUTON LATAAMISEKSI
Diakoni Virpi Rinne on pyytänyt:
” Esitys auton sähkölataamisesta
Tiedustelen, mikä on kirkkoneuvoston kanta hybridiautoni lataamiseen työpaikalla. Autoni akun täyteen lataaminen vie neljä tuntia päivässä.”
Tähän pyyntöön liittyviä asioita:
1. Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun mietintä.
2. Miten toimitaan sitten kun kaikilla työntekijöillä on vastaava ladattava. => Pihassa on 13 hybridiä samaan aikaan latausta odottamassa.
3. Montako hybridiä voi olla latauksessa talvella, kun on lohkolämmityksessä
kaksi polttomoottoriautoa.
4. Aikooko seurakunta hankkia autojen latauspisteen seurakuntakeskukselle?
5. Riittääkö pihatolppien kaapeloinnit?
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole suoria vaikutusta lasten
asemaan.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja ilmaisee kantansa asiaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Tässä vaiheessa latauksia ei ole mahdollista
antaa, koska seurakunnalla ei ole valmiuksia tarjota latausmahdollisuutta kaikille
työntekijöille tasapuolisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- Saadut avustukset Nuorten kesätyösetelit ja diakonialle ruokajakeluun
Seurakunta on saanut valtiolta 4500,00 € Nuorten kesätyöllistämistä
varten.
9 kpl kesätyöseteliä, joilla seurakunta voi palkata Nuoren työntekijän 10 päiväksi töihin.
Nuorelle maksetaan palkkaa vähintään 350,00 € / 10 päivää ja seurakunnalle maksetaan yhdestä kesätyösetelistä 500,00 € => 350,00
€ palkkaan ja 150,00 € muihin kuluihin.
Ähtärin kaupunki on myöntänyt diakoniatyön ruokajakeluun 600,00
euroa avustusta vähävaraisten lapsiperheiden ruoka-avustamiseen.
-

Kirkon lämmitysjärjestelmän hankinnan tilannekatsaus
Kirkon lämmityslaite tarjoukset on lähetetty maalämpöä rakentaville
toimijoille.
Tarjoukset on pyydetty kokonaisurakka tarjouksena 31.8.2021 mennessä, jossa tarjoaja tarjoaa suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan
kokonaisuutena.

-

Kuukausiraportti 5/2021 ja verotulot kesäkuu 2021
Verotulot tammi-kesäkuu 2021
Kirkollisverotulot 624 531,00 € väliseltä ajalta 1-6/2021 edellisellä
vuodella 593 694,00 € ja prosenteissa 105,2 %.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

85 § 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.
Pekka Lylyn pyyntö suntion oppisopimukseen pääsemisestä Ähtärin seurakunnassa. Kirkkoneuvosto ei lähde suntion oppisopimuksen tarjoamiseen, koska
seurakunnalla ei ole työntekijätarvetta kiinteistö/suntio puolella talvikautena.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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86 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19,05, jonka lopuksi laulettiin virsi 557:1,3.
Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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