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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 3.11.2021 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella

Käsiteltävät asiat
122 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
123 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
124 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
125 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
Ilmoittaminen
126 §
Talousarvioavustuspyynnöt vuodelle 2022
127 §
Vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
128 §
Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2022
129 §
Henkilöstöasiat
130 §
Kirkon vuokraamisen mahdollisuudet musiikkityölle
131 §
Luottotappioksi kirjaamiset
132 §
Tiedoksi saatettavat asiat
133 §
Muut / kiireelliset asiat
134 §
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 29.10.2021
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.11. – 19.11.2021
viraston aukioloaikana.
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 3.11.2021 klo 17.00

Paikka:

Seurakuntakeskus

Jäsenet:

jäsen

X = läsnä

varajäsen

Peltokangas Kalle pj, kirkkoherra

X

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

Eloranta Ritva
Vanhatupa Eira
Salokangas Helena
Marin Jukka
Kottari Helena
Riihimäki Helena
Pirttimäki Heimo
Santala Timo
Sulkava Atte

poissa
X
X
X
X
X
X
X
poissa

X

poissa

Kantoniemi poistui 129 § käsittelyn aikana
Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut
Pusaa Elina
Jousmäki Marjatta
Kujansuu Juho
Klaavo Kalle

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

Jousmäki poistui 129 § käsittelyn aikana

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2021

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2021

____________________
Koiramäki Pirkko

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

____________________
Kotamäki Leila
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X
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122 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous, suoritettiin katselmukset ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 146:1,4. Suoritettiin nimenhuuto.

123 § 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 28.10.2021 kirkkoneuvoston jäsenille,
nuorten vaikuttajaryhmän edustajalle, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Nuorten vaikuttajaryhmän edustajalla on kirkkoneuvoston kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Päätös: Todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

124 § 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 mukaan.

125 § 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 Koiramäki Pirkko
ja Kotamäki Leila. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
4.11.2021.
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.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.11. – 19.11.2021 viraston aukioloaikana.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Koiramäki
Pirkko ja Kotamäki Leila. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään 4.11.2021.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.11. – 19.11.2021 viraston aukioloaikana.

126 § Talousarvioavustuspyynnöt vuodelle 2022
Vuoden 2022 lähetysjärjestöjen avustusehdotus on seuraava:
SLEY 5000 eur (nimikkolähetti Pauli Vanhanen)
SEKL 5000 eur (nimikkolähetti Ari Salminen)
SLS 5000 eur (nimikkokohde Kambodza)

Sansa 2000 eur
Pipliaseura 1200 eur
Ja lisäksi 3000 euroa päätettäväksi vuosittain.
KUA 2500 eur kansainväliseen diakoniaan

LVA: Avustamatta jättämisellä on pieni vaikutus lasten asemaan.
Päätösehdotus kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää
1) kohdentaa ELY:lle vuodelle 2021 varatut 3000 euroa seuraavasti: 2000 euroa ELY:n
työhön
2) 1000 euroa Sansalle. Maksetaan vuoden 2021 puolella.
3) Myöntää avustusta ELY:lle vuodelle 2022 500 euroa kotimaan työhön
4) Herättäjä-Yhdistykselle 500 euroa kotimaan työhön
5) Open Doors Finland ry:lle 500 euroa kenttämaissa tehtävälle avustustyölle
6) Kansan Raamattuseuran työlle 500 euroa
7) Suomen Merimieskirkolle 250 euroa

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

127 § Vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin.
Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia, pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia.
Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin. Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia
menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020). Seurakunnat saivat
koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka
oli kohdennettu diakoniatoimintaan. Ähtärin seurakunta sai tätä avustusta 4 507,00 €.
Verotus
Kirkollisverotilitykset elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisenä
vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa,
mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021
tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jakoosuutta. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet.
Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta. Tilastokeskuksen tietojen (16.9.2021) mukaan koko talouden palkkasumma oli toukoheinäkuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin ja 5,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Heinäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten touko-heinäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,1 prosenttia. Palkkasumma
kasvoi eniten yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (13,2 %), muiden palveluiden (11,9
%), yksityisen koulutuksen (11,5 %), kaupan (9,4 %) ja teollisuuden (7,3 %) toimialoilla. Maltillisimmin
palkkasumma kohosi rahoitustoiminnan (3,8 %) ja rakentamisen (5,6 %) toimialoilla.
Talousarvion sitovuustaso
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion toteutumisesta kirkkoneuvostolle kustannuspaikkatasolla. Määrärahat ja
tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto tarkoittaa toimintajäämää. Määrärahat ja tuloarviot ovat
sitovia em. tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät eivät ole sitovia.
Seurakunnan talous
Verotulot

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kuluvana vuonna 2021 on saatu verotilitykset yhdeksältä kuukaudelta. Ähtärin seurakunnan verotulot
ovat kasvaneet 4,0 %. Ähtärin seurakuntaan verotuloja on tilitetty 863 541 € ja 2020 vuonna 830 040
€, mikä on 33 501 € enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana.
Ähtärin seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2016 (5002) vuoteen 2021 (elokuu: 4473) 529
jäsenellä (vuosina 2010–2015 502:lla). Ikäluokat pienenevät, kastettuja ja liittyneitä on vähemmän,
joita on n. puolet vähemmän kuin kuolleita ja eronneita. Lisäksi vaikuttaa muuttoliike. Syyskuun 2020
tilaston mukaan seurakunnassa on jäseniä 4515 ja elokuussa 2021 jäseniä 4473.
Veronmaksajien määrä on vähentynyt ja tulee edelleen vähentymään. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 1,80 %, mikä aika keskimääräinen, mutta korkea. Kirkollisveroprosentti on päätetty laskea
1,75 % vuodelle 2022.

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutuksia lasten- ja nuorten asemaan
toiminnan ja määrärahojen puitteissa.
Päätösesitys talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024.

128 § Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2022
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus astui voimaan
1.4.2014. Sopimus sitoo seurakuntaa, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Uuden sopimuksen 5 mom. mukaan:
Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.
Jos työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista hänen tehtäviensä hoidon kannalta välttämättömänä, työntekijä määrätään osallistumaan
siihen. Lähtökohtana on silloin, että työntekijä ei selviä tehtävistään asianmukaisesti koulutukseen osallistumatta ja että työntekijä osallistuu siihen säännönmukaisen työaikansa tai työpäiviensä puitteissa.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Jos työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista seurakunnan tai kokonaiskirkon henkilöstökoulutuksellisten tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisena, työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka- tai työvapaata.
Tällaisen henkilöstökoulutuksen ajalta työntekijä voi saada seurakunnan harkinnan mukaan palkkaa osaksi tai kokonaan ja korvauksia aiheutuneista kustannuksista.
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.
KN 9/2021 6.10.2021 117§:
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.

Kehityskeskusteluissa on käyty läpi ajankohtaisia koulutuksia ja koulutustarpeita, jonka perusteella on laadittu liitteenä oleva henkilöstön kehittämissuunnitelma. On huomattu, että 750 euroa/työntekijä ei useinkaan riitä kattamaan
kahta isompaa koulutusta. Tämä määrärahaa on syytä jatkossa tarkastella kriittisesti.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten asemaan parantuneena johtamisena, turvallisuutena ja henkilöstön hyvinvointina.
.
Päätösesitys kirkkoherra ja talouspäällikkö:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2022.
2. Koulutuksien määräraha nostetaan 1200,00 €/kokoaikainen työntekijä.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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3. valtuutetaan 1200,00 euron määrärahan puitteissa talouspäällikkö ja
kirkkoherra voi hyväksyä omien alaistensa osalta koulutukset. Määrärahaan ei lasketa mukaan lakisääteisiä ja pakollisia koulutuksia.

Päätös:
Päätettiin yksimielisesti esityksien mukaisesti.

129 § Henkilöstöasiat
Sisältää kokonaan salassa pidettäviä asioita.

130 § Kirkon vuokraamisen mahdollisuudet musiikkityölle
Ähtärin seurakunnassa on pitkään ollut toimintatapana, että kirkkoa ei vuokrata,
vaan musiikkitilaisuudet järjestetään yhteistyössä seurakunnan ja yhteistyökumppanin kanssa. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmässä keskusteliin asiasta 7.10.2021 ja todettiin, että periaatetta olisi hyvä muuttaa. Kirkon
vuokraamiselle voidaan esittää seuraavia perusteluita:
Liitteenä malli yhteistyösopimukseksi konserttien järjestämisestä, jossa pidetään
mukana mahdollisuus seurakunnan tarkistaa esitettävä ohjelmisto, että se on
seurakunnan linjan mukainen.
LVA: Päätöksellä voi olla vaikutusta lasten asemaan, mikäli uudella kanttorilla
on parempi mahdollisuus käynnistää esim. perhemuskaritoimintaa seurakunnassa.
Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää laatia ja hyväksyä uudet kirkon vuokraamisen periaatteet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön valmistelemaan kaavaketta ja tuomaan sen myöhemmin hyväksyttäväksi kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto päätti rajata vuokraukset konsertteihin ja musiikkiesityksiin.
Kirkkoherra ja kanttori tarkastavat ohjelman ennen konsertin myynnin aloittamista ja kirkkoherra hyväksyy esitettävän ohjelman.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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131 § Luottotappioksi kirjaamiset
Listalla olevia maksuja on peritty ja niistä ei ole saatu suorituksia.
LVA: Päätöksen valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.
Päätösesitys talouspäällikkö:
Kirjataan kaikki luottotappioesityksellä olevat erät luottotappioksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirjataan kaikki luottotappioesityksellä olevat erät luottotappioksi.

132 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- Kirkon lämmitys järjestelmän asennusaikatauluista
- syyskuun kuukausiraportti kirkkohallituksesta
- 6.12. itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, luottamushenkilöt seppelpartioihin
Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi kaikki kohdat.

133 § 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.
Ei ollut muita asioita.

134 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18,42, jonka lopuksi laulettiin virsi 562:1,3 ja
kirkkoherra luki Herran siunauksen.
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