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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 9.2.2022 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella

Käsiteltävät asiat
1§
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4§
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
Ilmoittaminen
5§
Ei julkinen asia
6§
Ei julkinen valmisteluasia
7§
Emäntäsiivoojan kokeilutoimen täyttämisen päätökset
8§
Seurakuntavaalin 2022 valmistelut
9§
Perheasian ja kehitysvammatyön johtosäännöt muutoksien hyväksyntä
10 §
Jukka Marinin poismuutto ja päätökset luottamuselimiin
11 §
Tiedoksi saatettavat asiat
- strategiaprosessin valmistelu tilannekatsaus
- kirkonkirjojen vastuun siirtäminen Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterille seurakunnalta
- kirkkovaltuuston varajäsen Helena Kumpula kuollut
- Op tilan vuokraaminen ja siihen liittyvät tilannekatsaus
- kirkon lämmityslaiteremontin tilanne ja aikataulu
- Status hautakirjan uuden version hankinta
- siivoustarvikkeiden kilpailutus on tehty
- ostoissa siirrytään luottokorttiostoihin
- yleis- ja jäsenvuosiraportti
11 §
Muut / kiireelliset asiat
12 §
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 3.2.2022
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.2. – 25.2.2022 viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

/

’

Sivu 2
KIRKKONEUVOSTO

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

1/2022
’

9.2.2022

KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 9.2.2022 klo 17.00

Paikka:

Seurakuntakeskus

Jäsenet:

jäsen

X = 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

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

varajäsen
X

X

Eloranta Ritva
Vanhatupa Eira
saapui 4 § Salokangas Helena
X
Marin Jukka
X
Kottari Helena
poissa
Riihimäki Helena
X
Pirttimäki Heimo
poissa
Santala Timo
poissa
Sulkava Atte

X
X
X

kirkkovaltuuston pj
teams yhteydellä
kirkkovaltuuston vpj
poissa
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
X
talouspäällikkö, sihteeri
X

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2022

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2022

____________________
Santala Timo

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

X

____________________
Sulkava Atte
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1 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 576:1. Suoritettiin
nimenhuuto.
2 § 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 3.2.2022 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.

3 § 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.

4 § 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 Poukka Pasi ja
Syrjänen Altti. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
10.2.2022.
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.
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Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.2. – 25.2.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan varajäsenet Santala Timo ja Sulkava Atte. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään 10.2.2022.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.2. – 25.2.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
Sanni-Maiju Kantoniemi saapui klo 17.11 tämän pykälän lopussa.

5 § EI JULKINEN ASIA

6 § VALMISTELUASIA ei Julkinen

7 § EMÄNTÄSIIVOOJAN KOKEILUTOIMEN TÄYTTÄMISEN PÄÄTÖKSET
Virpi P. ilmoitus siirtymisestä osa-aikaeläkkeelle 50 % 1.1.2022 alkaen:
Kehityskeskusteluissa 30.9.2021 talouspäällikön ja Virpi P. välillä. Virpi Patama on
ilmoittanut toiveensa, että hän saisi jatkaa siivoojana 50 % työajalla. Häntä kuormittaa henkisesti todella paljon yksin tehtävät emännän työt. Kehityskeskusteluissa yhdessä todettiin siivoojan työn tällä hetkellä vievän työajasta keskimäärin n. 55 %,
mutta kun siivouksen keskeytyksien loputtua tuo 50 % on riittävä aika siivouksien tekemiseen.
Kirkkovaltuuston yksimielinen ja yhteinen kanta on, että palkataan kokoaikainen
emäntä seurakuntaan ja seurakunta tarjoaa markkinaehtoisesti emäntäpalveluita
myös seurakuntatalolla oleviin tapahtumiin mm. hautajaisten tarjoiluun. Seurakunnan omien tarjoilujen merkitys on seurakunnan omissa tapahtumissa nähty seurakuntalaisia seurakunnan yhteyteen vetävänä voimana. Tulevaisuudessa on ajateltu
monenlaisia matalan kynnyksen kohtaamisia, mm. aamupaloja ym. tarjota, jos on
riittävä työntekijä resurssi saatavilla. Perheillallisia pienten lasten vanhemmille ja päiväkerhotilaan samaan aikaan lastenhoitoa. Näissä olisi pieni sovittu tai vapaaehtoinen maksu. Tämä olisi myös panostusta lasten, nuorten ja heidän perheiden hyvinvointiin. Tämä ei saa kuitenkaan vaikuttaa vähentävästi muihin henkilöstöresursseihin.
Tarjotaan seurakunnan kautta markkinaehtoisesti emäntäpalveluja seurakunnan tiloissa oleviin tilaisuuksiin, niin silloin tarvitaan 100 % emäntäsiivooja.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkoherra ja talouspäällikkö on kirkkovaltuuston 7.12.2021 56§ mukaisesti laatineet kokoaikeisen emäntäsiivoojan toimen hakuilmoituksen ja laittaneet toimen haettavaksi 16.1. – 31.1.2022 klo 18,00 väliseksi ajaksi.
Hakuaikana saapui 2 kpl hakemuksia toimeen.

Johtoryhmä haastatteli hakijoita kokouksessa 2.2.2022
klo 15.30 Anne Kankaanpää
klo 16.15 Enja Tuohimäki
Haastatteluryhmän yksimielinen esitys:
Emäntäsiivoojan valitaan toimeen Anne Kankaanpää. Anne on hakemuksen ja haastattelun perusteella sopivin ja kokenein, koska hänellä on mm. kolmessa eri seurakunnassa emännän työkokemusta yli 15 vuotta, josta Ähtärin seurakunnan leirikeskuksen emännän kokemusta 6 vuotta, hän on toiminut pitoemäntänä, yrittäjänä seurakunnan tiloissa ja hänellä on kokemusta siivoustöistä kokoaikaisena siivoojana yli
3 vuotta.
Talouspäällikkö on arvioinut työajan jakautuvan n. 40 % seurakunnalliseen keittiötyöhön, n. 60 % pitopalvelutyöhön ja siivouksiin.
LVA: Emäntäsiivoojan toimen tehtävien järjestäminen vaikuttaa suoraan lapsiin.
Seurakunnan tulee järjestää riittävät työntekijäresurssit, jotta seurakunnalla on jäseniä tulevaisuudessakin.

Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksensa hakuilmoituksen
2. laatii 50 % siivojaemännän toimelle (Virpi Pataman toimi) ja 100 % emäntäsiivoojan toimelle (nyt valittava henkilö) tehtäväkuvaukset ja hyväksyy ne
tässä kokouksessa
3. päättää valita emäntäsiivoojan määräaikaiseen kokeilutoimeen johtoryhmän
esityksen mukaisesti Anne Kankaanpää. Työsuhde on kestoltaan 28.2.2023
saakka kokeiluluontoisena kokoaikaisena 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa.
Palkkaus ryhmä KirVesTes mukaan.
4. päättää valtuuttaa talouspäällikön tekemään päätökset kaikki työsuhteeseen
liittyvät päätökset, mm. päättää valittavan henkilön palkkauksesta ja kokemuslisistä KirVesTes:in mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Päätös kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti
1. merkitä tiedoksensa hakuilmoituksen
2. laatii 50 % siivojaemännän toimelle (Virpi Pataman toimi) ja 100 % emäntäsiivoojan toimelle (nyt valittava henkilö) tehtäväkuvaukset ja hyväksyi ne
tässä kokouksessa
3. valita emäntäsiivoojan määräaikaiseen kokeilutoimeen johtoryhmän esityksen mukaisesti Anne Kankaanpää. Työsuhde on kestoltaan 28.2.2023
saakka kokeiluluontoisena kokoaikaisena 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa.
Palkkaus ryhmä KirVesTes mukaan.
4. päättää valtuuttaa talouspäällikön tekemään päätökset kaikki työsuhteeseen
liittyvät päätökset, mm. päättää valittavan henkilön palkkauksesta ja kokemuslisistä KirVesTes:in mukaisesti.

8 § SEURAKUNTAVAALIN 2022 VALMISTELUT

Hyvää vaalivuotta 2022!
Vuoden 2022 marraskuussa järjestetään jälleen seurakuntavaalit. Vaalipäivä on 20.11.2022.
Ennakkoäänestys kestää viisi päivää ja järjestetään tiistaista lauantaihin 8.−12.11.2022.

Vaaliviestintä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä
Seurakuntavaalit ovat aina paikallisvaalit. On tärkeää, että seurakunnat viestivät itse vaaleista ja tekevät vaaleja tunnetuksi omalla paikkakunnalla. Paikallisten teemojen painotukselle on vaalien viestinnässä runsaasti tilaa.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Ehdokkaille on laadittu viestinnän käsikirja, joka on sähköisessä muodossa.
Kampanjamateriaalit on koottu kirkon uuteen kuvapankkiin. Kaikki materiaalit ovat vapaasti
seurakuntien käytettävissä ja materiaaleja lisätään vaalivuoden edetessä. Äänestäjille tarkoitetut verkkosivut seurakuntavaalit.fi aukeavat maaliskuussa 2022.
Paikallisen mediatilan varaaminen ja kustannukset (esimerkiksi ulkomainonta, ilmoitukset paikallislehdissä, paikallisradiossa, julisteiden painatus) sekä mahdolliset vaali-ilmeellä varustetut
mainosartikkelit (esim. kahvikupit, kynät ja tarrat vaali-ilmeellä) tulevat seurakuntien itse vastattaviksi.

Valtakunnalliset vaaliviestit
Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaaliviestit ovat tulevaisuus, yksinäisyys ja myötätunto.
Vaaliviestejä tullaan hyödyntämään valtakunnallisessa kampanjoinnissa, kuten vaalivideolla ja digimainonnnassa sekä seurakuntavaalit.fi-sivustolla. Seurakunnat voivat pitää
esillä yhteisten vaaliviestien lisäksi myös omia ajankohtaisia teemojaan.

Tulevaisuutta tehdään nyt
Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt. Luottamushenkilöt vaikuttavat monin eri tavoin seurakuntansa työhön ja sitä kautta sen tulevaisuuteen. He
ovat tekemässä seurakuntien taloutta, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevia päätöksiä.
Luottamushenkilöt tukevat paikallisseurakuntien työtä ohjaamalla sitä tulevaisuuteen
katsovan strategian mukaiseen toimintaan. Kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävät kirkolliskokousedustajat valitaan luottamushenkilöiden joukosta.
Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu lähes 3,7 miljoonaa ihmistä. Tähän
joukkoon mahtuu hyvin eri tavoilla kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä.
Kunnioittamalla ja kuuntelemalla toisiamme mahdumme saman katon alle.
Suomen suurimman yhteisön tulevaisuudesta päättävät sen jäsenet. Jokaisella yli 16vuotiaalla jäsenellä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa ja kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle. Näissä vaaleissa ovet ovat auki kaikille. Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet.
#uskottu

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Ihmisten auttaminen ja rakastaminen olivat Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa keskeistä. Siksi diakonia, auttamistyö, on kirkon ytimessä. Tutkimusten mukaan kirkolta
myös odotetaan eniten sitä, että se huolehtii yhteiskunnan vähävaraisista ja heikossa
asemassa olevista.
Yksinäisyys on 2020-luvulla ajankohtainen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä haastava
tekijä: Suomalaisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Vähävaraisuus,
yksin eläminen tai vanhuus ei automaattisesti tarkoita yksinäisyyttä. Silti Suomessa koetaan yksinäisyyttä miljoonissa kodeissa.
Kirkon tehtävänä yhteiskunnassa on olla hyväksyvä katse ja kuuleva korva. Mitä kirkon
ja seurakuntani pitäisi tehdä, ettei kenenkään tarvitsisi tuntea yksinäisyyttä tahtomattaan? Seurakuntien tulevaisuudessa pidetään kirkon strategian mukaisesti ovet auki kaikille ihmisille ja mahdollisuuksille. Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet.
#toivottu

Myötätunnon ääni ajassamme
Ihmiset liittyvät toisiinsa aiempaa enemmän verkostomaisesti, saman asian yhdistämänä. Sosiaalisen median maailmat ovat luoneet ihmisille paikan kokoontua yhteen samoin ajattelevien kuplaan. Samalla keskustelukulttuuri on muuttunut aggressiivisemmaksi ja ulossulkevaksi. Elämme ajassa, jossa lähestulkoon pakotamme itsemme ja toisemme erilaisiin lokeroihin.
Sosiaalisessa mediassa vahvistuu ikuisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin harha. Tämä on
lisännyt kaipuuta paikkaan, jossa itse kukin voi tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi
sellaisena kuin on. Ihmiset kaipaavat tilaa, jossa voi vain olla; yhteisöä, jossa levätä. Jumalan silmissä jokainen on täydellinen, riittävä omana itsenään. Jumalan edessä jokainen meistä on uskottu, toivottu, rakastettu.
Seurakuntavaaleissa voit olla vaikuttamassa siihen, miten seurakuntasi ovet ovat
avoinna. Missä työntekijät ja ihmiset kohtaavat? Miten puhumme toisillemme ja toisistamme? Kunhan kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme, mahdumme saman katon
alle. On tärkeää tehdä työtä myötätunnon ja lähimmäisen rakkauden edistämisen
eteen. Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena
kuin olet.
#rakastettu

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Vaaliviestintää voi seurata jokainen vaaleista kiinnostunut tilaamalla uutiskirjeen sähköpostiinsa.

Vaaliviesti-uutiskirje - Seurakuntavaalit-info

Kirjuri seurakuntavaaleissa
Seurakuntavaalien Kirjuri-ohjeet tulevat Sakastiin.
Kirjurissa prosessi säilyy pääpiirteittäin samana kuin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa.
Kirjurista saadaan raportit itseoikaisuja varten.
Kirjurista tuotetaan jäsenten nimi- ja osoitetiedot ilmoituskortin tietoja varten.
Aikataulu Toimenpide

Vastuu

maalisIlmoitus siitä, aikooko seurakunta käyttää
/huhtikuu
seurakuntavaaleissa äänestysalueita.
2022

seurakunta

toukokuu
2022

Äänestysalueet oltava piirrettyinä ja
lopullisilla nimillään Kirjurissa.

seurakunta

elokuu
2022

Kirjurista otetaan talteen äänioikeutettujen
tiedot.

kirkkohallitus

elokuu
2022

Äänioikeutettujen raportit tuotettu ja seurakuntien haettavissa Kirjurista.

kirkkohallitus

elokuu
2022

Itseoikaisuraportit käytettävissä Kirjurissa
kirkko(kirkkoon liittyneet, kirkosta eronneet, muuthallitus
taneet, kuolleet).

syyskuu
2022

Kirjurista tuotetaan tiedot ilmoituskortteja
varten. Jos seurakunta käyttää äänestysalueita, tällöin on käytettävä ilmoituskortteja.

kirkkohallitus

Aikataulun mukaan seurakunta tehtävät:
1. tilaa vaaliasiakirjat viimeistään 28.2.2022 painopaikasta
2. maaliskuussa seurakunnasta viestintä valitsijayhdistyksille
3. 31.3.2022 mennessä ilmoituskortit ym.
4. Kevät viestintä ja kiitoskirje
5. vaalialueesta päättäminen huhtikuussa
6. vaalilautakunnan valinta huhti-toukokuu kirkkovaltuustossa
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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7. vaalilautakunnan asiat suositus ennen kesälomia viimeistään 1.8.2022.

Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
1.) tilata vaaliasiakirjat 28.2.2022 mennessä,
2.) Valitaan sanomalehti/muu julkaisu, jossa tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. KJ 23:2,2–3
3.) Esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vaalialueesta ja vaalilautakunnan valinnasta viimeistään huhtikuun alkupuolella.
4.) Merkitsee tiedoksi, että kirkkoherra vastaa seurakuntavaalien viestinnästä
5.) Merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien vaaliaikataulut

Päätös kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto päätti
1.) tilata vaaliasiakirjat 28.2.2022 mennessä,
2.) Valitaan Ykköset ja Uutisnuotta- sanomalehti/muu julkaisu, jossa tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. KJ
23:2,2–3
3.) Esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vaalialueesta ja vaalilautakunnan valinnasta viimeistään huhtikuun alkupuolella.
4.) Merkitsee tiedoksi, että kirkkoherra vastaa seurakuntavaalien viestinnästä
5.) Merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien vaaliaikataulut

9 § PERHEASIAN JA KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOSÄÄNNÖT MUUTOKSIEN HYVÄKSYNTÄ
Lainaus Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirjasta:
”Muutetaan E-P:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntöä. Uusi muotoilu kohtaa 11§ Perheneuvonnan budjetti ja maksuosuuksien määräytyminen, muutetaan kohtaan 4 teksti siten, että sinne
lisätään tieto viiden vuoden keskiarvoon perustuvasta laskentamallista. Kohta 4: ”Sopijaseurakunnalta
vuosittain perittävä korvaus määräytyy moduulihinnan ja ao. seurakunnan moduulimäärän tulona
(moduulihinta x moduulimäärä). Kunkin vuoden maksuosuus määräytyy käytetyn työajan perusteella,
viiden vuoden moduulikeskiarvon mukaan, seurakunnittain. Laskut seurakuntiin toimitetaan puolivuosittain. Mahdollinen yli/alijäämä tasataan seuraavan vuoden jäsenseurakunnalta perittävässä maksuosuudessa.”
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Muutos tulee voimaan vuonna 2022, kun kaikki osakasseurakunnat ovat muutoksen hyväksyneet. Siihen asti laskutus perustuu entiseen johtosääntöön. Seurakunnilta pyydetään vastaukset huhtikuun
2022 loppuun mennessä.”
Liitteenä pöytäkirjanote EP:n Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan kokouksesta
----Kehitysvammatyön johtosäännön muuttamisen perusteet:
”Hyvät vastaanottajat!
Seurakuntien yhteisen kehitysvammaistyön johtokunta on syyskokouksessaan 20.9.2021 hyväksynyt
työmuodon sopimuksen ja johtosäännön ajantasaistamisen ja se on hyväksytty työmuotoa hallinnoivan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 5.10.2021.
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvoston päätöksen mukaan olen tiedottanut asiasta seurakuntia virallisen sähköpostin välityksellä. Syksyn kuluessa olemme saaneet palautetta, että sääntöuudistus ei olisikaan tavoittanut kaikkien seurakuntien kirkkovaltuustoja. Siksi tämä tiedote tulee nyt uudelleen henkilösähköpostiosoitteisiin, niin että se varmasti tavoittaa kaikkien seurakuntien päättävät
elimet. Tuomiorovasti Matti Salomäki piti hyvänä, että uudistus hyväksyttäisiin seurakunnassanne, jotta se olisi virallisesti käsitelty. Sellaisen viestin hän minulle lähetti vielä joulukuussa. Kiitos, jos olet jo toiminut Salomäen ehdottamalla tavalla!
Sopimuksen ja johtosäännön ajantasaistamisessa on huomioitu seurakuntaliitokset, nykyiset mahdollisuuden lähettää kokouskutsu sähköisesti sekä osallistua kokouksiin myös etäyhteyden välityksellä.
Lisäksi sihteerikäytäntöön on kirjattu nykyinen toimintatapa; sihteerinä toimii viranhaltija. Näin pystytään takaamaan myös asiakirjojen säilyminen yhdessä paikassa.
Ajantasaistamisella haluamme taata myös entiset toimivat työyhteydet siten, että rovastikuntamuutokset eivät pääsisi rikkomaan niitä. Haluamme jatkaa alueellisten kirkkopäivien, toimintapäivien ja erityisrippikoulujen toteuttamista entisellä aluejaolla. Siksi käytämme aluejaossa nimityksiä, jotka poikkeavat rovastikuntauudistuksen käyttämistä nimistä. Aluejako ilmenee liitteestä.
Toivon täyteistä vuotta 2022!

Marja-Liisa Latvatalo
Kokouksen sihteeri
Kehitysvammaistyön pastori
marja-liisa.latvatalo@evl.fi
puh. 0400167509”
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Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä EP:n Perheasian
neuvottelukeskuksen ja Kehitysvammatyön johtosääntöjen muutokset liitteiden mukaisesti.
Päätös kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä EP:n Perheasian
neuvottelukeskuksen ja Kehitysvammatyön johtosääntöjen muutokset liitteiden mukaisesti.

10 § JUKKA MARININ POISMUUTTO JA PÄÄTÖKSET LUOTTAMUSELIMIIN
Jukka Marin on muuttanut pois paikkakunnalta.
Jukka Marin on toiminut seuraavissa luottamustehtävissä ja kuka tekee valinnan:

-

Kirkkovaltuusto päättää
kirkkovaltuustossa ehdokaslistan II varajäsenenä
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisena varajäsenenä

-

Kirkkoneuvosto päättää
kiinteistövastuuryhmän jäsenenä

-

Kiinteistövastuuryhmä päättää
kiinteistövastuuryhmän edustajana strategian ohjausryhmän jäsenenä
kiinteistövastuuryhmän puheenjohtajana

Päätösesitys kirkkoherra ja talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto valitsee kiinteistövastuuryhmään jäsenen Jukka Marinin tilalle. Talouspäällikkö esittää kiinteistövastuuryhmään valittavaksi Kari Kivinummen.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi Jukka Marinin muuton pois paikkakunnalta.
2. toteaa Jukka Marinin kirkkovaltuuston varajäsenyyden päättyneen Ähtärin seurakunnasta pois muuttamisen muuttopäivänä.
3. valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen

Päätös kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistövastuuryhmään valittavaksi Kari Kivinummen.
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Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi Jukka Marinin muuton pois paikkakunnalta.
2. toteaa Jukka Marinin kirkkovaltuuston varajäsenyyden päättyneen Ähtärin seurakunnasta pois muuttamisen muuttopäivänä.
3. valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen

11 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

-

Strategiaprosessin valmistelu tilannekatsaus
Kirkonkirjojen vastuun siirtäminen Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterille seurakunnalta
Kirkkovaltuuston varajäsen Helena Kumpula kuollut
Op tilan vuokraaminen ja siihen liittyvät tilannekatsaus
Kirkon lämmityslaiteremontin tilanne ja aikataulu
o kirkon maalämpöremontti on aikataulun mukaisesti mennyt, mutta nyt
aikatauluun tulee viivästyminen kanavissa olevien villojen poistosta
jne.
o porakaivot on porattu ja öljysäiliö on purettu
o maalämpöpumpun asennukset on aloitettu
o kanavissa olevan villan poisto ja siitä arvioidut lisätyöt kustannukset
ovat n. 20 000 €
o kaapelikanavointi ja muut tähän mennessä tulleet lisätyöt arvioitu lisäkustannus n.3000 €
Status hautakirjan uuden version hankinta
Siivoustarvikkeiden kilpailutus on tehty
ostoissa siirrytään luottokorttiostoihin, koska siitä tulee säästöä ja hankinnat
eivät enää vaadi seurakunnan ja myyjän välistä sopimusta.
kesäteologiksi on valittu Juhani Romppainen ja kesädiakoniksi on Sanna
Vehkaoja.
yleis- ja jäsenvuosiraportti

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi saaduiksi em. asiat.

12 § 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 asioita ei ollut.
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13 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18,48, jonka lopuksi laulettiin virsi 576:3.
Kirkkoherra luki Herran siunauksen.
Kirkkoherran antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
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