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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 6.10.2021 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella

Käsiteltävät asiat
112 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
113 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
114 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
115 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
116 §
Henkilöstöasiat
117 §
Henkilöstön koulutusasiat vuonna 2022
118 §
Remontti- ja muut tarpeet
119 §
Tiedoksi saatettavat asiat
120 §
Muut / kiireelliset asiat
121 §
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 1.10.2021
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.10. – 25.10.2021
viraston aukioloaikana.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 6.10.2021 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
Poissa, paikalla varajäsen Santala Timo
Syrjänen Altti

Pusaa Elina
Jousmäki Marjatta
Kujansuu Juho
Klaavo Kalle

kirkkovaltuuston pj
poissa
kirkkovaltuuston vpj
poissa
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2021

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2021

____________________
Akonniemi Ulla

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

____________________
Kantoniemi Sanni-Maiju
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112 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous, suoritettiin katselmukset ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 447:1-2. Suoritettiin nimenhuuto.

113 § 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 1.10.2021 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.

114 § 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.

115 § 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 Akonniemi Ulla ja
Kantoniemi Sanni-Maiju. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 6.10.2021.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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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.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.10. – 25.10.2021 viraston aukioloaikana.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Akonniemi Ulla ja
Kantoniemi Sanni-Maiju. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 6.10.2021.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.10. – 25.10.2021 viraston aukioloaikana.

116 § HENKILÖSTÖASIAT
- Ei Julkinen asia
- Virpi Pataman ilmoitus siirtymisestä osa-aikaeläkkeelle 50 % 1.1.2022 alkaen.
- Kati Sauna-ahon työt Ähtärin seurakunnassa: Talouspäällikön ja kirkkoherranviraston sihteerin lomat (kirkkoherranviraston siirtyminen keskusrekisteriin työllistää myös
Maritaa)
-Kappalaisen Paula Soininen tehtävänkuvauksen hyväksyminen
-Diakonin Virpi Rinteen tehtävänkuvauksen hyväksyminen

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on suoria vaikutusta lasten asemaan,
koska lastenohjaajasta on myös kysymys.
Päätösesitys kirkkoherra ja talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää
-

merkitään tiedoksi Virpi Pataman ilmoitus.
päätettiin emäntäsiivoojan töiden järjestämisestä 1.1.2022 alkaen myöhemmin vuoden 2021 aikana.
merkitään tiedoksi saaduksi, että Kati Sauna-aho on töissä 3 päivää viikossa 20.9. –
1.12.2021 välisen ajan.
Hyväksyä kappalaisen tehtävänkuvauksen
Hyväksyä diakonin tehtävänkuvauksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvoston päätös:
-

117 §

merkittiin tiedoksi Virpi Pataman ilmoitus osa-aikaeläkkeelle jäännistä.
päätettiin emäntäsiivoojan töiden järjestämisestä 1.1.2022 alkaen myöhemmin vuoden 2021 aikana.
merkittiin tiedoksi saaduksi, että Kati Sauna-aho on töissä 3 päivää viikossa 20.9. –
1.12.2021 välisen ajan.
hyväksyttiin kappalaisen tehtävänkuvaus.
hyväksyttiin diakonin tehtävänkuvaus.

HENKILÖSTÖN KOULUTUSASIAT VUONNA 2022
Henkilöstön koulutussuunnitelma on osa talousarvioita ja esitellään siinä yhteydessä kokonaisuudessaan.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten asemaan parantuneena johtamisena, turvallisuutena ja henkilöstön hyvinvointina.
.
Päätösesitys kirkkoherra ja talouspäällikkö:
Hyväksytään
1) Kappalaiselle työnohjaajakoulutus
2) Muut esitellyt koulutussuunnitelmat.
3) valtuutettiin 750 euron määrärahan puitteissa talouspäällikkö ja kirkkoherra voi hyväksyä omien alaistensa osalta koulutukset. Määrärahaan ei
lasketa mukaan lakisääteisiä ja pakollisia koulutuksia.

Päätös:
Hyväksyttiin
1.) Kappalaiselle työnohjaajakoulutus maksetaan kokonaan
2.) Muut esitellyt koulutussuunnitelmat.
3.) valtuutettiin 750 euron määrärahan puitteissa talouspäällikkö ja kirkkoherra voi hyväksyä omien alaistensa osalta koulutukset. Määrärahaan ei lasketa mukaan lakisääteisiä ja pakollisia koulutuksia.

118 § REMONTTI JA MUUT TARPEET
-

sankarihautausmaan muistomerkkilaattojen nostaminen ja kasteluvesijärjestelmän uusiminen

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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kirkonkello ja soittomekanismit ovat vaarallisesti ruostuneet
salin kruunulamppujen vaihto kantoineen (ledit), kirkon lampettien ja kuorin
yläosan lamput, hissit kruunuvalaisimiin?
kantoliina (harmaat käyttöön)
kulunvalvontalaitteiden uusimista, kameravalvonta (srk-keskus)

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole suoria vaikutusta lasten
asemaan.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1.) Sankarihautausmaan muistolaattojen nostaminen tehdään ensi vuoden aikana
2.) Kirkonkellot ja soittomekanismit korjataan pikaisesti
3.) Kirkon kattokruunut, lampetit ja kuoriosan valot tehdään vielä tämä vuonna,
mikäli kustannukset eivät nouse yli 1000,00 euroa, ne voidaan tehdä tänä
vuonna, muuten ne laitetaan ensi vuoden talousarvioon.
4.) merkitä tiedokseen, että vainajan kantoliinat harmaat otetaan käyttöön ja uusia hankitaan lisää 2 kpl lyhyitä ja 2 kpl pitkiä.
5.) Seurakuntakeskuksen kulunvalvontalaitteet korjataan tänä vuonna arvioitu
kustannus 800 € ja kameravalvontalaitteet hankitaan ensi vuonna arvioitu
kustannus n. 3200 €.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti:
1.) Sankarihautausmaan muistolaattojen nostaminen tehdään ensi vuoden aikana
2.) Kirkonkellot ja soittomekanismit korjataan pikaisesti arvioitu hinta
3.) Kirkon kattokruunut, lampetit ja kuoriosan valot tehdään vielä tämä vuonna,
mikäli kustannukset eivät nouse yli 1000,00 euroa, ne voidaan tehdä tänä
vuonna, muuten ne laitetaan ensi vuoden talousarvioon.
4.) merkitään tiedokseen, että vainajan kantoliinat harmaat otetaan käyttöön ja
uusia harmaita hankitaan lisää 2 kpl lyhyitä ja 2 kpl pitkiä sarjaa (sarjassa 3
liinaa).
5.) Seurakuntakeskuksen kulunvalvontalaitteet korjataan tänä vuonna arvioitu
kustannus 800 € ja kameravalvontalaitteet hankitaan ensi vuonna arvioitu
kustannus n. 3200 €.

119 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Yksityinen ei julkinen asia
Kirkon lämmitys järjestelmän sopimus tehty LVI Asiantuntija Oy:n kanssa
Info-laatat on tilattu 16.9. ja paikat katsottu 1.10.
tammi-syyskuun verotulot 104 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Ähtärin kansalliset Seniorit ry:n 40v. juhlaan srk-keskukseen 31.10. klo 13:
seurakunnan tervehdys (Paula Soininen)

Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin tiedoksi saaduksi kaikki edellä mainitut asiat.

120 § 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.

121 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18,30, jonka lopuksi laulettiin virsi 554:1-4 ja
kirkkoherra luki Herran siunauksen. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan, jonka puheenjohtaja antoi kokouksen lopuksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

/

