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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 1.12.2021 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella

Käsiteltävät asiat
135 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
136 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
137 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
138 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
Ilmoittaminen
139 §
Diakoniakirpputorin asiat
140 §
Suorituslisän peruste palkkasumma ja suorituslisät 1.1.2022 alkaen
141 §
Henkilöstöasiat
142 §
Hautainhoitorahaston ja seurakunnan kukkatarjouksen hyväksyminen
143 §
Kolehtisuunnitelma vuodelle 2022
144 §
Kirkon vuokraaminen musiikkityölle
145 §
Tiedoksi saatettavat asiat
- Seurakunnan varainhoito
- työsuojeluhenkilöiden vaalin tuloksesta ilmoittaminen kirkkoneuvostolle
- Viranhaltijapäätökset
- Kirkkoherran ja talouspäällikön välinen tehtävien jakokirja
- Metsätalouden tulot
- seurakunnalle palautuneet haudat 1.12.2020 – 29.11.2021 välisenä aikana
- uudet luovutetut haudat 23.11.2020 – 29.11.2021 välisenä aikana
- hallinnon kokoukset keväällä 2022
146 §
147 §
148 §

Muut / kiireelliset asiat
Johdon järjestelyerä ja kokonaispalkkaus
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 24.11.2021
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.12. – 20.12.2021
viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 1.12.2021 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

Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut
Pusaa Elina
Jousmäki Marjatta
Kujansuu Juho
Klaavo Kalle

poissa
x
poissa
x
poissa
x
x
poissa
poissa

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2021

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

____________________
Koiramäki Pirkko
puheenjohtaja ja sihteeri 147 §
Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2021

____________________
Kujansuu Anu
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135 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 13:1. Suoritettiin
nimenhuuto.
136 § 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 24.11.2021 kirkkoneuvoston jäsenille,
nuorten vaikuttajaryhmän edustajalle, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Nuorten vaikuttajaryhmän edustajalla on kirkkoneuvoston kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

137 § 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 esityslista työjärjestykseksi.

138 § 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 Kujansuu Anu ja
Lindroos Veikko. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
2.12.2021.
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 2.12. – 20.12.2021 viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Kujansuu Anu ja
Lindroos Veikko. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
2.12.2021.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.12. – 20.12.2021 viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.

139 § DIAKONIAKIRPPUTORIN ASIAT
Diakoni Virpi Rinne on esittänyt, että ruokajakelulle ja kirpputorille hankitaan yhteinen tila.
Tila-asian kartoituksessa on yhtenä vaihtoehtona noussut esille OP-entiset tilat.
Op-entiset tilan omistaa tällä hetkellä Antti Punkari.
Kirpputori ei olisi samaan aikaan auki, kun on ruokajakelu.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pankkisali ja katutasossa olevien tilojen vuokraus?
vuokra yläkerrasta on 1000 €/kk
vuokra alakerrasta kokoustilat, saunat ym. varastot 300 €/kk
Yläkerran tila on suuruudeltaan reilut 200 m2 sisältää entisen pankkisalin, 3 takahuonetta
kaupungintalon puolella sivulla ja takapihanpuolella kassaholvi
tästä asiasta on työntekijät yhdessä keskustelleet työntekijäkokouksessa 17.11.2021 ja yhdessä päätettiin esittää Op-entisistä tiloista yläkerran vuokraamista
Kävimme tilassa to 4.11. mukana olivat diakoni Virpi Rinne, kirkkoherra Kalle Peltokangas ja
talouspäällikkö Kalle Klaavo. Siellä mietittiin tilojen käyttöä ja miten asian voisi järjestellä
käynnin yhteydessä olevasta ideasta talouspäällikkö teki piirroskuvat ja kirkkoherran ottamista valokuvista idean, miten ajattelimme, jos tilassa olisi meidän diakoniatyömme kirppis ja
ruokajakelu.
ruokajakeluun on jo muutoksia tulossa, koska EU ruokajakelu nykyisessä muodossa päättyy ja
viimeiset EU ruuat on saapuneet lokakuussa 2021.
liitteenä suunnitelman tiloista ja niiden käytöstä.
Työntekijäkokouksen mietteitä:

•
•
•
•
•

Suunnitelma jaettu työntekijöille sähköpostiin, vuokra 1000/kk (vuokran jakamista täytyy toteuttaa siten, että
Hymis maksaisi n. 600-700 euroa, osa muusta seurakuntatyöstä ja loput menisi tiedotuksen ja viestinnän määrärahoista)
-vesipiste taukotilaan, alakerrassa WC:t
-sähköinen ilmoitustaulu etuikkunalle
-n. 120-130 neliön tila kirpparille
-Virpi miettinyt kirpputorin ja ruokajakelun aukioloja jatkossa, jos muutos toteutuu, esim. ruokajakelu yhtenä päivänä viikossa,

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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-KN voi tehdä päätöksen joulukuun alussa, vuokrasopimus voi alkaa tammikuun alussa, toiminta 1.4.2022, koska nykyisessä tilassa 3 kk: n irtisanomisaika
-S-marketin hyllyt voisi soveltua kirpputorille, jos ne on vielä saatavissa siihen käyttöön

LVA: Lasten vaatteita myyvän kirpputorin toiminnalla on vaikutus lasten asemaan parantuneena edullisten vaatteiden saatavuutena.
Päätösehdotus kirkkoherra ja talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää
1. keskusteltiin kirpputorin tilan tarpeesta
2. päättää vuokrata kirpputorille ja ruokajakelulle osuuspankin entisistä tiloista
katutasossa olevat tilat ja alakerrasta vain Wc-tilat hintaan 1000 € / kk.
3. valtuutettiin talouspäällikkö tekemään kaikki tarvittavat toimet vuokraukseen
liittyen ja vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyen entisestä tilasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. käytiin keskustelua kirpputoritilan vuokraamisesta.
2. päätti vuokrata kirpputorille ja ruokajakelulle osuuspankin entisistä tiloista katutasossa olevat tilat ja alakerrasta vain Wc-tilat hintaan 1000 € / kk.
3. valtuutettiin talouspäällikkö tekemään kaikki tarvittavat toimet vuokraukseen
liittyen ja vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyen entisestä tilasta.

140 § SUORITUSLISÄN PERUSTE PALKKASUMMA JA SUORITUSLISÄT
1.1.2022 ALKAEN
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2020-2022 on sovittu, että yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluva harkinnanvarainen palkanosa suorituslisä. Suorituslisää koskevat määräykset ovat KirVESTES:n 26 §:ssä. Ähtärin seurakunnassa suorituslisä on otettu käyttöön
1.1.2020.
Suorituslisää koskevat sopimusmääräykset koskevat yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevia viranhaltijoita/työntekijöitä 1.1.2020 lukien. Suorituslisään on käytettävä vuosittain
vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen
yhteismäärästä. Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt suorituslisän täytäntöönpanomenettelyn Ähtärin seurakunnassa kokouksessaan 18.9.2019 89 §.
Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle se maksetaan. Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 %:a yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisä ei ole pysyvä palkanosa.
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Syksyllä 2018 kirkkoneuvoston vahvistama paikallisen suorituslisäjärjestelmän arviointikriteerit ovat työssä suoriutuminen ja yhteistyökyky. Suoritustasoa arvioidaan asteikolla 1-3.
Suorituslisä maksetaan niille työntekijöille, joiden työsuoritus ylittää odotusten mukaisen
hyvän suoritustason (3 pistettä). Ähtärin seurakunnan suorituslisäjärjestelmän mukaan
suorituslisää maksetaan 3-pisteistä, 6 pistettä saaneille suhteessa enemmän kuin 3 pistettä saaneille.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat käyneet arviointikeskustelut työntekijöiden kanssa lokakuun aikana. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitykset annetaan kokouksessa
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN JA KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää että:
1. suorituslisän perusteena vuoden 2022 talousarviossa käytettävä palkkasumma on
331 059,54 €.
2. suorituslisä maksetaan liitteen mukaisena
(liite ei julkinen),
3. suorituslisää maksetaan 1.1.2022 – 31.12.2022,
4. kausityöntekijöille mahdollisesti maksettava suorituslisä maksetaan samalla periaatteella. Tältä vuodelta tammikuussa 2022 kertaeränä.

PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti että:
1. suorituslisän perusteena vuoden 2022 talousarviossa käytettävä palkkasumma on
331 059,54 €.
2. suorituslisä maksetaan liitteen mukaisena
(liite ei julkinen),
3. suorituslisää maksetaan 1.1.2022 – 31.12.2022,
4. kausityöntekijöille mahdollisesti maksettava suorituslisä maksetaan samalla periaatteella. Tältä vuodelta tammikuussa 2022 kertaeränä.

141 § Henkilöstöasiat
Sisältää kokonaan salassa pidettäviä asioita.
LVA: Seurakunnan tulee järjestää riittävät työntekijäresurssit varhaiskasvatukseen ja perhetyöhön, jotta seurakunnalla on jäseniä tulevaisuudessakin.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti
1. merkittiin tiedoksensa työntekijöiden asiat.
2. keskusteli toimien tarpeesta

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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3. antoi talouspäällikölle valtuudet tehdä tarvittavat työjärjestelypäätökset.

4. päätti valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön:
-

laatimaan hakuilmoituksen, mikäli kirkkovaltuusto perustaa toimen

-

laatimaan toimelle tehtäväkuvauksen

-

laittamaan uuden toimen auki kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti

5. esittää kirkkovaltuustolle, että
o se päättää kokoaikaisen emäntäsiivoojan toimen 50 % vapautuvan
osan täyttämättä jättämisestä nykyisen emäntäsiivoojan osa-aikaeläkeajan ajaksi
o se perustaa määräajaksi emäntäsiivoojan toimen 100 % emäntäsiivoojan toimen ensiksi kokeiluna 1 vuodeksi.

142 § HAUTAINHOITORAHASTON JA SEURAKUNNAN KUKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
Hautainhoitorahaston säännön 1 §:n mukaan seurakunnalla on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto.
Seurakunnalla on hoidossa n. 750 hautaa. Kesän aikana kirkonmäelle hoitohaudoille ja seurakunnalle tarvitaan n. 7115 tainta.
Kukkatarjoukset kesäkukista varten on pyydetty E-J Tarhat Oy:ltä (Soini), Siltaojan Puutarha
Oy:tä (Isojoki) ja Puutarhatuote Hänniseltä (Virrat). Tarjoukset kuljetuskustannuksineen pyydettiin antamaan lajikkeittain arvioidun määrän mukaan, varsinainen tilaus tehdään keväällä,
kun hoitosopimukset on tehty.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti EJ-Tarhat Soinista. Tarjous liitteenä.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edullisimman tarjouksen tehneen EJ-Tarhat OY:N tarjouksen.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvosto hyväksyi edullisimman tarjouksen tehneen EJ-Tarhat OY:N tarjouksen.

143 § KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2022
Liitteessä kirkkohallituksen esitys vuoden 2022 kirkkokolehdeiksi. Kolehtisuunnitelmaan on
lisätty tuomiokapitulin määräämät kolehdit ja suunnitelma on täydennetty. Kirkkokolehtisuunnitelmassa on huomioitu seurakunnalle osoitetut talousarvioavustuspyyntötahot ja muut kolehtipyynnöt. Vuoden aikana kirkkokolehtisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi kirkkopyhien varmistuessa eri herätysliikkeiden osalta.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ja antaa valtuudet kirkkoherralle tarvittaessa
ajankohtaisista syistä poiketa suunnitelmasta.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman ja antoi valtuudet kirkkoherralle tarvittaessa
ajankohtaisista syistä poiketa suunnitelmasta.

144 § KIRKON VUOKRAAMINEN 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:
- vuokraamisen mahdollisuus on kiinnostavampi tunnetuimille esiintyjille, jolloin
kirkkoon ja paikkakunnalle voidaan saada isompia konsertteja
- seurakunnan kanttorin työmäärä pienenee mitä tulee konserttien järjestämiseen, työaikaa jää enemmän muuhun, uusi kanttori voi suunnitella uudella tavalla budjetin käyttöä musiikkityössä
- seurakunnalle voi tulla lipputuloja
Liitteenä malli yhteistyösopimukseksi konserttien järjestämisestä, jossa pidetään
mukana mahdollisuus seurakunnan tarkistaa esitettävä ohjelmisto, että se on
seurakunnan linjan mukainen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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KN 3.11.2021 päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää laatia ja hyväksyä uudet kirkon vuokraamisen periaatteet.
Päätös KN 3.11.2021:
Valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön valmistelemaan kaavaketta ja tuomaan
sen myöhemmin hyväksyttäväksi kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto päätti rajata vuokraukset konsertteihin.
Kirkkoherra ja kanttori tarkastavat ohjelmat ennen konsertin myynnin aloittamista.
LVA: Päätöksellä voi olla vaikutusta lasten asemaan, mikäli uudella kanttorilla
on parempi mahdollisuus käynnistää esim. perhemuskaritoimintaa seurakunnassa. Konserteista ja musiikkitilaisuuksista vapautuu kanttorille työaikaa muuhun seurakunnan musiikkityöhön.
Päätösesitys KN 1.12.2021:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. päättää aloittaa kirkon vuokraamisen musiikkitilaisuuksia ja konsertteja varten.
2. se hyväksyy vuokrausta varten tehdyn lomakkeen
3. valtuuttaa kirkkoherran ja kanttorin hyväksymään kirkossa esitettävät ohjelmat ennen konsertin tai musiikkitilaisuuden myynnin aloittamista.
Kirkkoneuvoston päätös 1.12.2021:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. päättää aloittaa kirkon vuokraamisen musiikkitilaisuuksia ja konsertteja
varten.
2. se hyväksyy vuokrausta varten tehdyn lomakkeen
3. valtuuttaa kirkkoherran ja kanttorin hyväksymään kirkossa esitettävät ohjelmat ennen konsertin tai musiikkitilaisuuden myynnin aloittamista.

145 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- Seurakunnan varainhoito
- työsuojeluhenkilöiden vaalin tuloksesta ilmoittaminen kirkkoneuvostolle
- Viranhaltijapäätökset
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-

Kirkkoherran ja talouspäällikön välinen tehtävien jakokirja
Metsätalouden tulot
seurakunnalle palautuneet haudat 1.12.2020 – 29.11.2021 välisenä aikana
uudet luovutetut haudat 23.11.2020 – 29.11.2021 välisenä aikana
hallinnon kokoukset keväällä 2022:
Jory 2.2./ 16.3./13.4./ 4.5./ 1.6./ 17.8. (teams)
KN 9.2./ 23.3. / 20.4. / 11.5./ 8.6. / 24.8.
KV 25.5.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.
146 § 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.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta ennen 147 § käsittelyä klo
18,31.
147 § JOHDON JÄRJESTELYERÄ JA KOKONAISPALKKAUS
Sisältää kokonaan salassa pidettäviä asioita.
Johdon järjestelyerän perusteena oleva palkkasumma on xxx,xx euroa, josta johdon järjestelyerä 1,6 % on xxx,xx €/kk. Tämä on seurakuntakohtainen järjestelyerä,
joka perustuu työnsuoritukseen.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä käsittelemään
tätä johdon järjestelyerää käsittelevää asiaa.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esitys 1.12.2021
1.) valitaan kokoukselle tähän pykälään puheenjohtajaksi varapuheenjohtajan ja sihteeriksi toisen henkilön
2.) päättää, että talouspäällikön palkka on kokonaispalkka, johon johdon järjestelyerän liitetään 1.1.2022 alkaen. Nykyinen kokonaispalkkaus on xxx,xx eur/kk
ilman järjestelyerää.
Talouspäällikön palkan muutoksesta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitosta.

3.)
4.) päättää kirkkoherran osalta johdonjärjestelyerän liittämisestä palkkaan
1.1.2022 alkaen. Nykyinen kokonaispalkka on xxx,xx € ilman järjestelyerää.
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5.) Järjestelyerän jakautuminen vuoden 2022 osalta perustuu kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa käytyyn keskusteluun 25.11.2021. Keskusteluissa käytiin läpi asioita johdon suorituspalkkion perusteista, jotka perustuvat strategiassa linjattuihin tavoitteisiin.
Talouspäällikön keskustelussa läsnä olivat asianosaisen lisäksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Koiramäki, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina
Pusaa ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marjatta Jousmäki.
Kirkkoherran keskustelussa läsnä olivat asianosaisen lisäksi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pirkko Koiramäki, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Pusaa ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marjatta Jousmäki.
PÄÄTÖS:
1.) valittiin kokoukselle tähän pykälään sihteeriksi varapuheenjohtajan
2.) päätti, että talouspäällikön palkka on kokonaispalkka, johon johdon järjestelyerän liitetään 1.1.2022 alkaen. Nykyinen kokonaispalkkaus on xxx,xx
eur/kk ilman järjestelyerää ja järjestelyerä on xxx,xx €/kk, joista muodostuu kokonaispalkka.
3.) Talouspäällikön palkan muutoksesta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitosta.
4.) päätti kirkkoherran osalta johdonjärjestelyerän liittämisestä palkkaan
1.1.2022 alkaen. Nykyinen kokonaispalkka on xxx,xx € ilman järjestelyerää ja järjestelyerä on xxx,xx €/kk, joista muodostuu kokonaispalkka.

5.) Järjestelyerän jakautuminen vuoden 2022 osalta perustuu kirkkoherran ja
talouspäällikön kanssa käytyyn keskusteluun 25.11.2021. Keskusteluissa
käytiin läpi asioita johdon suorituspalkkion perusteista, jotka perustuvat
strategiassa linjattuihin tavoitteisiin. Järjestelyerä jaetaan kirkkoherralle
0,80 % ja talouspäällikölle 0,80 %.
Perusteluina kirkkoherran ja talouspäällikön jakoeräosuudelle on kiitettävä työssä suoriutuminen kaikkinensa. Yhteisenä tavoitteena tarkasteluvuodelle on ollut tiimityönmallin luominen Ähtärin seurakuntaan, ja siitä
on muodostunut johtavien viranhaltijoiden kehittämänä seurakuntaa palveleva kokonaisuus.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö saapui kokoukseen pykälän käsittelyn jälkeen klo
18,42 ennen kokouksen päätöstä.
148 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18,44, jonka lopuksi laulettiin virsi 2:5 ja
kirkkoherra luki Herran siunauksen.
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