Sivu 1
KIRKKONEUVOSTO

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

7/2021

31.8.2021

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 31.8.2021 KLO
17.00 KIRKOSSA JA HAUTAUSMAALLA
Kokouksen alussa mukana metsuri Salokylän puu Janne Väliaho kertoi puuasioita lyhyesti.
Käsiteltävät asiat
87 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
88 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
89 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
90 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
91 §
Katselmukset ja niihin liittyvät asiat
- Hautausmaalla
o pensaat, kaadettavat puut ja muistomerkit
o muistomerkkilaattojen paikat
o Hautaustoimen ja hautainhoitorahaston hinnastot 2022
- Hautausmaan huoltorakennuksen tarpeet
- Siunauskappelin katto
- Kirkkovenerakennukseen asiat
92 §
Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
93 §
Talousarvio lähtökohdat vuodelle 2022
94 §
Henkilöstönkehittämissuunnitelmat vuodelle 2022
- lomat ja ylityöt
- määrärahat henkilöstökehittämiseen
- henkilöstöstrategia vuosille 2023 – 2027
- nuorisotyöntekijöiden leiriruokailukustannukset
95 §
Metsänhoitotyöt vuodelle 2022
96 §
Hankinnat ja tarpeet vuodelle 2022
97 §
Kirkon lämmitysjärjestelmän päätökset
98 §
Tiedoksi saatettavat asiat
- Johtoaluesopimus
- talousarviohankintojen tilannekatsaus
- Kuukausiraportti 7/2021 ja verotulot heinäkuu 2021
- talouskatsaus ja sijoitukset
99 §
Muut / kiireelliset asiat
100 §
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 25.8.2021
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.9. – 17.9.2021 viraston aukioloaikana.
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 31.8.2021 klo 17.00

Paikka:

KIRKOSSA JA HAUTAUSMAALLA

Läsnä:

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

Pusaa Elina
Jousmäki Marjatta
Kujansuu Juho
Klaavo Kalle

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2021

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2021

____________________
Lindroos Veikko

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

____________________
Poukka Pasi
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87 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Kokouksen alussa diakoni Virpi Rinne esittäytyi. Metsuri Janne Väliaho kertoi
puiden kunnosta ja mitä puita ja millä perusteella on nauhoitettu kaadettavaksi.
Avattiin kokous, suoritettiin katselmukset ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa
laulettiin v. 432:1–2.Suoritettiin nimenhuuto.
88 § 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 25.8.2021 kirkkoneuvoston jäsenille, nuorten vaikuttajaryhmän edustajalle, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Nuorten vaikuttajaryhmän edustajalla on kirkkoneuvoston kokouksessa
puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

89 § 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: Pasi Poukka esitti, että esityslistan pykälät 93 ja 94 käsitellään samaan kokonaisuuteen liittyvän pykälän 92 käsittelyä ennen. Päätettiin menetellä Poukan
esityksen mukaan.

90 § 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 Veikko Lindroos ja
Pasi Poukka. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 1.9.2021.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti
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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 1.9. –
17.9.2021 viraston aukioloaikana.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Veikko Lindroos ja
Pasi Poukka. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 1.9.2021 iltapäivällä.
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.9. –
17.9.2021 viraston aukioloaikana.

91 § KATSELMUKSIEN TEKEMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT ASIAT

-

-

Huomioita tarvitsevat asiat:
Hautausmaalla
o pensaat, kaadettavat puut ja muistomerkit
o muistomerkkilaattojen paikat
o Hautaustoimen ja hautainhoitorahaston hinnastot 2022
Hautausmaan huoltorakennuksen tarpeet
Siunauskappelin katto
Kirkkovenerakennukseen asiat

Katselmus hautausmaalla ja hautausmaan työhön
Katselmus huoltorakennukseen
Katselmus siunauskappelilla
Katselmus kirkkovenerakennukseen

Talouspäällikön esitys:
1. Kirkkoneuvosto suorittaa katselmukset
2. Päätetään siunauskappelin katon valmistelun aloittamisesta
3. Päätetään katselmuksessa esille tulevista asioista tai niiden valmistelusta.
4. Päätetään hautainhoitohinnastosta vuodelle 2022.
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Päätös:
1. Kirkkoneuvosto suoritti katselmukset.
2. Päätettiin aloittaa siunauskappelin katon uusimisen suunnittelu. Suunnittelussa olevina kattomateriaalivaihtoehtoina keskustelussa tulivat polkusaumapeltikatto, kuparikatto ja palahuopakatto, joita toivottiin kaikkia otettavaksi varteen otettaviksi vaihtoehdoiksi. Palahuopakaton etuina mainittiin hiljaisuus sateella ja nykyisen katon tyyppinen malli.
3. Katselmuksessa hautausmaalla ja kirkon pihassa todettiin:
o Hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa on noudatettu.
o Hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa.
o Yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti.
o Seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
o Viime kesänä poistettujen tuijien kannot on tulevan syksyn poistolistalla. Tulevaisuudessa mikäli niiden tilalle istutetaan pensaita, niin
huomioidaan etäisyys muistomerkkiin riittävän isoksi.
o Kaadettavat puut on merkitty perustellusti ja niiden tilalle istutetaan
mäntyjä ja pihlajia puuttomuuden estämiseksi.
o Ennen puiden kaatamista johtavat viranhaltijat laativat lehtiin tiedotteen hautausmaan ja kirkon alueen puiden tilasta sekä niiden kaatamisaikomuksesta että tilalle aiotaan istuttaa uusia puita.
o Pihlajat uudistetaan niin, että niiden tilalle annetaan juurivesojen kasvaa.
o Huolto- ja sosiaalirakennuksien katselmuksessa ei ollut huomioita.
o Kirkkovenerakennuksen katselmuksessa todettiin, viime syksyn vesien johtamisen pysäyttäneen rakennuksen nopean rapistumisen. Rakennus vaatii kokonaisuudessa remonttia ja remontin valmisteluasia
on tällä hetkellä museovirastolla lausuntoa ja avustusta varten esiselvityksessä.
o Muistomerkkilaattojen paikkoja päättämään valittiin johtoryhmän ja
kirkkoneuvoston jäsen Ulla Akonniemi.
4. Hyväksyttiin yksimielisesti hautainhoitohinnasto vuodelle 2022.

92 §

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2022
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kuluvan vuoden verotilityksiä on saatu yhdeksältä kuukaudelta. Ähtärin seurakunnalle kirkollisveroja on kertynyt 5,0 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana v. 2019. Seurakunnan jäsenmäärä on laskussa. Jäsenmäärä on laskenut
kesäkuun loppuun mennessä – 2 henkilöllä. Vuonna 2020 jäsenmäärä laski yhteensä -83 henkilöä. Laskun syynä on syntyvyyden ja kuolleisuuden suuri ero
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sekä muuttoliike. Ähtärin seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta 31.12.2020 on 3 694 691 €.
Valtion talousarviomäärärahoista maksettavalla rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakisääteisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.
Verotulot ja tuloslaskelmaosa 2020
Tuloveroprosentti oli kertomusvuonna 1,80 %. Kirkollisverotuloja kertyi
1 126 188,21 €, 3,6 % enemmän kuin vuonna 2019. Euromääräisesti verotulojen
tilitykset nousivat 39 630,48 €. Seurakunnan osuus valtionrahoituksesta oli
110 172,00 €. Vähennystä vuoteen 2019 oli 2 316,00 €.
Vuoden 2020 talousarviossa tulos oli arvioitu 44 586,29 € alijäämäiseksi. Vuosikate
on 252 332,48 €. Vuosikate kattoi tilikauden poistot 84 199,48 €. Tilikauden tulos on
168 133,00 € ylijäämäinen. Kertomusvuonna metsätalouden tuotto oli n. 86 000 €
metsäsuunnitelman mukaista vuotuista kantorahatuloarviota suurempi, minkä ansiosta tulos on reilusti ylijäämäinen. Metsätalouden tuoton ja kulujen erotus
104 459,44 € ei kuitenkaan puuttuessaan olisi vienyt tulosta alijäämäiseksi.
Henkilöstökulut olivat 697 905,46 €, 4,5 % pienemmät kuin vuonna 2019. Euromääräisesti henkilöstökulut olivat 32 809,14 € pienemmät kuin vuonna 2019 ja 51 225,47
€ arvioitua pienemmät. Henkilöstömenot olivat 61,97 % verotuloista. Vuonna 2018
vastaava luku oli 58,2 % ja vuonna 2019 60,9 %.
Ähtärin seurakunnan tuloveroprosentti oli pitkään 1,60 % vuoteen 2009 asti, vuosina 2010 - 2013 1,70 % ja vuodesta 2014 alkaen tuloveroprosentti on ollut 1,80
%. Vuonna 2019 koko kirkon tuloveroprosentti oli keskimäärin 1,43 %.
Verrokkiseurakuntien tuloveroprosentit v. 2020:
Lapuan hpk
Isokyrö
Joutsa
Teuva
Viitasaari
Hankasalmi

%
1,75
1,75
1,75
1,60
1,70

Koko maa
Kannus
Kittilä
Larsmo
Malax
Outokumpu

%
1,60
1,50
1,90
1,90
1,65

ka. 1,71 %
Vuoden 2021 arvioidulla tulopohjalla 0,05 %-yksikön lasku olisi n. 60 800 €.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
Kirkkoneuvosto keskusteli tuloveroprosentista. Keskustelussa tuli esille entisen tuloveroprosentiksi 1,80 % mukaista ajatusta ja alennettua 1,75 %.
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TALOUSPÄÄLLIKÖN MUUTETTU ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,75 %.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,75 %.

93 §

TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2022
Seurakunnan talousarvion laadinnan periaatteista päättää kirkkoneuvosto. Seurakunnan toiminta on kyettävä rahoittamaan tulorahoituksella. Rahoituksen riittämisen varmistamiseksi on toimintojen rakenne oltava sellainen, että syntyvät kustannukset eivät ylitä kertyviä tuloja. Omaisuutta myymällä ei toimintaa voida rahoittaa, eikä toisaalta toiminnan kannalta tärkeästä omaisuudesta voida luopua.
Kuluvan vuoden verotilityksiä on saatu kahdeksalta kuukaudelta. Ähtärin seurakunnalle kirkollisveroja on kertynyt 5,2 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana
v. 2020.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei tässä vaiheessa vaikuta merkittävästi lasten ja nuorten asemaan seurakunnassa. Toiminnan tarkemman suunnittelun yhteydessä lasten ja nuorten
asema on huomioitava.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Vuoden 2022 talousarviosuunnittelussa
1.
Toimintaan kohdistuvat harkinnanvaraiset menot pidetään kuluvan
vuoden tasolla.
2.
Voimassa oleva palkkamenoihin varataan 2,1 % korotus.
3.
Verotulojen arvioidaan nousevan vuoden 2020 tasosta 1,0 %. Arviota
tarkennetaan, kun nähdään loppuvuoden kertymiä.
4.
Metsätalouden talousarvio laaditaan voimassa olevan metsänhoito
suunnitelman mukaisena.
5.
Investointiosaan varataan tarvittavat määrärahat seurakunnan
toiminnan kehittämistä ja laitehankintoja varten.
6.
Viranhaltijat ja työntekijät valmistelevat kirkkoneuvostolle
yksityiskohtaisen esityksen työmuotojen ja kiinteistöjen määrärahatarpeista lokakuun loppuun mennessä.
PÄÄTÖS:
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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94 § HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2022
Ähtärin seurakunnan henkilöstön määrä on säännöllisesti 13. Yhteistyötoimikunta
käsittelee henkilöstön kehittämissuunnitelmaa yleisellä tasolla kokouksessaan.
Koulutussuunnitelmaa laadittaessa pyritään kiinnittämään huomiota tarpeeseen,
kohtuullisuuteen ja tasapuolisuuteen. Koulutustarpeesta keskustellaan yhdessä
esimiehen kanssa. Laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2022.
Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) oikeuttaa hakemaan koulutuskorvausta, joka on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusrahastosta.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan, mutta parantuneena
toimintana edistää lasten ja nuorten asemaa.

KIRKKOHERRA JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ PÄÄTÖSESITYS:
1. Keskustellaan työvoimatilanteesta, pitämättömistä lomista ja näiden
työtekijöiden työkuormasta. Osa lomista voisi harkita tehtäväksi säästövapaasopimuksella myöhemmin pidettäväksi.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2022.
3. Kirkkoneuvosto käynnistää henkilöstöstrategian valmistelun vuosiksi
2023 – 2027.
4. Varataan talousarvioon kaikille työtekijöille koulutukseen 750,00 € /
kokoaikainen työntekijä määräraha. Määrärahaa ei vielä sidota tiettyyn koulutukseen, koska tällä hetkellä emme vielä tarkkaan tiedä mitä
koulutuksia voidaan järjestää tai miten koulutukset järjestetään.
5. Päätetään periä esimerkkiruokailukustannukset samalla periaatteella
kuin opettajien sopimuksessa ne ovat. Tällä hetkellä 1,84 €/leiriateria
tai 3,68 €/leirivuorokausi. Päätetään ottaa käyttöön tässä muodossa
heti.

PÄÄTÖS:
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1. Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa talouspäällikön tekemään tarvittavat päätökset.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman
vuodelle 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä myöhemmin marraskuulla.
3. Kirkkoneuvosto käynnistää henkilöstöstrategian valmistelun vuosiksi 2023 – 2027 heti osana strategian laadintaa.
4. Varataan talousarvioon kaikille työtekijöille koulutukseen 750,00
€ / kokoaikainen työntekijä määräraha. Määrärahaa ei vielä sidota
tiettyyn koulutukseen, koska tällä hetkellä emme vielä tarkkaan
tiedä mitä koulutuksia voidaan järjestää tai miten koulutukset järjestetään.
5. Kirkkoneuvosto päätti periä leirillä olevien valvontaruokailujen
osalta opettajien sopimuksen mukaiset kustannukset. Tällä hetkellä 1,84 €/leiriateria tai 3,68 €/leirivuorokausi. Päätetään ottaa
käyttöön tässä muodossa 1.9.2021.

95 §

METSÄNHOITOTYÖT VUONNA 2022
Seurakunnan metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2017 – 2026. Suunnittelukauden kantohinta-arvioksi on arvioitu 86 311 €, eli metsän tuotto olisi n. 86 000 €
vuodessa. Metsänhoitokustannukset olisivat n. 19 000 € vuodessa. Ensi vuodelle
on suunniteltu ensiharvennusta, päätehakkuita ja harvennusta, joiden tuotoksi arvioidaan n. 90 000 €, alv 0% ja hoitotöitä n. 20 000 €.
Vuoden 2020 hakkuista on siirtynyt tälle vuodelle 2021 n. 30 000 €. Metsätaloudesta tälle vuodelle kertyy enemmän rahaa kuin talousarviossa oli arvioitu, koska
tukkipuun hintana talousarviossa käytettiin 53 €/m3 ja nyt sovituissa puukaupoissa mäntytukin hinta on 71 €/m3 ja kuusitukin hinta 75 €/m3. Talousarvio on
kuitenkin rakennettava keskimääräiselle puun hinnalle 53 €/m3 myös tulevaisuudessa.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Kirkkoneuvosto hyväksyy metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt otettavaksi vuoden 2022 talousarvioon.

PÄÄTÖS:
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Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

96 §

HANKINNAT JA TARPEET
Talousarvioon on roskakatoksen uusinta/kunnostaminen seurakuntakeskukselle, kameravalvonta seurakuntakeskukselle? Työntekijät ovat esittäneet mm.
sähkötoimisten työpöytien hankintaan 4 kpl, työtuoleja 3-4 kpl ja hautausmaalle
erinäisiä tarpeita kalusteita. Tarkempi erittely on pyydetty ennen kirkkoneuvostokokousta toimitettavaksi talouspäällikölle. Tarkemmin asia esitellään kokouksessa.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan, mutta tilojen puhtauden osalta vaikuttaa lasten ja nuorten tilanteeseen terveyttä ylläpitävänä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Kirkkoneuvosto hyväksyy pyydetyt ja suunnitellut hankinnat otettavaksi vuoden 2022 talousarvioon. Tähän varataan enintään 10 000,00 €

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

97 § KIRKON LÄMMITYSLAITEHANKINNAT
Kirkon lämmityslaite tarjoukset on lähetetty maalämpöä rakentaville
toimijoille ja Ähtärin energia ja vesi Oy:lle kaukolämmön selvittämiseksi.
Tarjoukset on pyydetty kokonaisurakka tarjouksena 31.8.2021 mennessä, jossa tarjoaja tarjoaa suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan
kokonaisuutena.
Tarjoukset pyydettiin 7 eri toimittajalta ja saatiin tarjoukset 3 eri toimittajalta.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole suoria vaikutusta lasten asemaan. Kylläkin paremmat toimintaedellytykset ja
taloudelliset mahdollisuudet vaikuttavat lapsiin ja nuoriin.
Talouspäällikön päätösesitys:
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Sivu 11
KIRKKONEUVOSTO

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

7/2021

31.8.2021

’

Kirkkoneuvosto tutustui tarjouksiin ja merkitsee tarjoukset tiedoksi
saaduiksi. Kirkkoneuvosto päättää 8.9. kokouksessaan esityksestä
kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuuston kokous on tulossa 15.9.2021
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

98 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- Johtoaluesopimus
- talousarviohankintojen tilannekatsaus
- Kuukausiraportti 7/2021
- Verotulot tammi-elokuu 2021
Kirkollisverotulot 800 442,00 € väliseltä ajalta 1 - 8/2021 edellisellä vuodella
764 850,00 €, lisäystä 35 592,00 € ja prosenteissa 104,7 %.
-

talouskatsaus ja sijoitukset
14.9. Lapuan hiippakunnan koulutus Starttipäivät Ähtärin kirkossa
Kuortaneen seurakunnan pyyntö taloushallinnon järjestämisestä

PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi saaduiksi.

99 § 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.
Muita ja kiireellisiä asioita ei ollut.
100 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19,53, jonka lopuksi kirkkoherra luki Herran
siunauksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

/

