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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 8.9.2021 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella
Käsiteltävät asiat
101 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
102 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
103 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
104 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
105 §
Kanttorin viran täyttäminen (Haastatteluryhmästä Leena Saunanen mukana pykälän ajan)
106 §
Von Pfaler -ryijylahjoitus ja hautakivi
107 §
Kirkon lämmitysjärjestelmän päätökset
108 §
Ei julkinen asia
109 §
Tiedoksi saatettavat asiat
110 §
Muut / kiireelliset asiat
111 §
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 3.9.2021

Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.9. – 27.9.2021 viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 8.9.2021 klo 17.00

Paikka:

Seurakuntakeskus

Läsnä:

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

Pusaa Elina
Jousmäki Marjatta
Kujansuu Juho
Klaavo Kalle

kirkkovaltuuston pj
poissa
kirkkovaltuuston vpj
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2021

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2021

____________________
Syrjänen Antti

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

____________________
Ahola Pirkko
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101 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous, suoritettiin katselmukset ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa
laulettiin v. 330:1–2,5. Suoritettiin nimenhuuto.
102 § 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 3.9.2021 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.

103 § 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 esityslista.

104 § 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 Altti Syrjänen ja
Pirkko Ahola. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 8.9.2021.
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 9.9. –
27.9.2021 viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Altti Syrjänen ja
Pirkko Ahola. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 8.9.2021.
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.9. –
27.9.2021 viraston aukioloaikana.

105 §

KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

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.
Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä teki yhteenvedon ja teki yksimielisesti
seuraavan esityksen, jonka pohjalta kirkkoherra laati esityksen kirkkoneuvostolle.
Haastatteluryhmä esittää valittavaksi Sofia Harju ja varalle Anni Pesälä.
Sofia Harju on ev.lut kirkon jäsen, ja täyttää viran kelpoisuusehtona olevat vaatimukset.
Haastatteluryhmän näkemyksen mukaan Sofia Harjun musiikillisen osaamisen vahvuus korostui ratkaisevaksi eroksi kahden kelpoisuusehdot täyttävän hakijan kesken.

Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
1.) valita Ähtärin seurakunnan kanttoriksi Sofia Harjun ja varalle Anni Pesälän.
2.) Sofia Harju ottaa viran vastaan tammikuussa 2022 sopimuksen mukaisesti.
3.) Kirkkoneuvosto käy keskustelun, miten kanttorin viransijaisuus tai työtehtävät järjestetään loppuvuonna 2021.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti
1.) valita Ähtärin seurakunnan kanttoriksi Sofia Harjun ja varalle Anni Pesälän.
Pidettiin kokouksessa taukoa klo 17,24–17,30.
2.) Sofia Harju ottaa viran vastaan tammikuussa 2022 sopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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3.) Kirkkoneuvosto kävi keskustelun, miten kanttorin viransijaisuus tai työtehtävät järjestetään loppuvuonna 2021. Valtuutetaan kirkkoherra päättämään kanttorin sijaisuuden
järjestelyistä viranvastaanottamiseen saakka.

106 §

VON PFALER- RYIJYLAHJOITUS JA HAUTAKIVI
Riitta Reinilä-Strömmer on ilmoittanut 1.8.2021 talouspäällikölle halunsa lahjoittaa Elon korjuu -nimisen ryijyn seurakunnalle.

Theodor von Pfalerin täyttäessä 70 vuotta (1934) ähtäriläiset emännät Hilma
Pellonpää ja Sandra Uusi-Jaakkola sekä neiti Aino Härkönen toivat naisten
lahjana ”Elon kylvö”-ryijyn. Ryijy oli ähtäriläisten valmistama ja suunnittelijaksi oli pyydetty Pia Katerma (s. 1905, k. 1979). Pia Katerma oli kulttuurin
monitaitaja ja vaikuttaja. Katerma oli kuvaamataidon opettaja, tekstiilisuunnittelija ja taidemaalari. Hän toimi taideteollisen oppilaitoksen taidekasvatuksen yliopettajana (nykyinen Aalto yliopisto).
Ryijy luovutustilaisuudessa 24.8.2021 kotiseutumuseolla oli puhetta Von
Pfalerin hautakivestä, jossa he esittivät pyynnön hautakiven puhdistamisesta
ja uudelleen kultaamisesta.
Talouspäällikön esitys:
1. Merkitään tiedoksi seurakunnalle tehty ryijyn lahjoitus
2. Päätetään Von Pfalerin hautakiven kunnostamisesta
Päätös:
1. Merkittiin tiedoksi seurakunnalle tehty ryijyn lahjoitus
2. Päätettiin Von Pfalerin hautakiven kunnostamisesta

107 § KIRKON LÄMMITYSLAITEHANKINNAT
Kirkon lämmityslaite tarjouspyynnöt on lähetetty suunnattuna 7 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.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Maalämmön tarjoajista teki tarjoukset Lvi asiantuntija Oy, Tom Allen Serena Oy
ja Näsin vesijohtoliike. Korkeimman ja halvimman tarjouksen kokonaisero oli
78 120,00 €. Liitteenä tarjoukset.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole suoria vaikutusta lasten
asemaan. Kylläkin paremmat toimintaedellytykset, halvemmat kustannukset ja
paremmat taloudelliset mahdollisuudet vaikuttavat lapsiin ja nuoriin.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkonlämmityslaitteen
uusinnan tekijäksi Lvi asiantuntija Oy:n ja varalle Tom Allen Serena Oy:n.
Mikäli ensiksi mainitun kanssa ei neuvottelut edisty ja sopimusta ei synny 2 viikon kuluessa, niin siirrytään varalle olevan kanssa neuvottelemaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkonlämmityslaitteen
uusinnan tekijäksi Lvi asiantuntija Oy:n ja varalle Tom Allen Serena Oy:n.
Mikäli ensiksi mainitun kanssa ei neuvottelut edisty ja sopimusta ei synny 2 viikon kuluessa, niin siirrytään varalle olevan kanssa neuvottelemaan.

108 §

SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA
Asia on valmistelua ja pidettävä salassa valmistelun ajan.

109 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- tällä hetkellä ei ole tiedotettavia asioita

110 § 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.

111 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18,23, jonka lopuksi laulettiin virsi 548 ja kirkkoherra luki Herran siunauksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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