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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 23.3.2022 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella

Käsiteltävät asiat
13 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
14 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
16 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
Ilmoittaminen
17 §
Tilinpäätös vuodelta 2021
18 §
Lomajärjestyksen vahvistaminen lomakaudelle 2022
19 §
Rippikoulusuunnitelma 2023
20 §
Kirkon wc rakentamisen valmistelupäätökset
21 §
Lapsityönohjaajan työntekijän valinnan valmistelu
22 §
HENKILÖSTÖ ASIA EI JULKINEN
23 §
Tiedoksi saatettavat asiat
24 §
Ukrainalaisten auttaminen
25 §
Muut / kiireelliset asiat
26 §
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 18.3.2022
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.3. – 8.4.2022 viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 23.3.2022 klo 17.00

Paikka:

Seurakuntakeskus

Jäsenet:

jäsen

X = läsnä

varajäsen

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

x
poissa
x
x
x
x
x
x
x

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

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2022

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2022

____________________
Pirkko Ahola

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Eira Vanhatupa varajäsen
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13 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 273. Suoritettiin nimenhuuto.
14 § 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 18.3.2022 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.

15 § 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 lisättynä 24 § Ukrainalaisten
auttamiseksi tänään tullut kiireellisenä tuomiokapitulin antamana.

16 § 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 Pirkko Ahola ja
Ulla Akonniemi. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
24.3.2022.
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 24.3. – 8.4.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Pirkko Ahola ja
Eira Vanhatupa Ulla Akonniemen varajäsen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään 24.3.2022.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.3. – 8.4.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.

17 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021
KJ 15 LUKU 5 §: Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
6 §: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Erillisenä liitteenä on tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Asiakirja sisältää
myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.
Verotulot
Tuloveroprosentti oli kertomusvuonna 1,80 %. Kirkollisverotuloja kertyi 1 119 754,53
€, 0,6 % vähemmän kuin vuonna 2020. Euromääräisesti verotulojen tilitykset laskivat
6 433,68 €. Seurakunnan osuus valtionrahoituksesta oli 109 752,00 €. Vähennystä
vuoteen 2020 oli 420,00 €.
Tuloslaskelma
Vuoden 2021 talousarviossa tulos oli arvioitu 63 494,35 € alijäämäiseksi. Tilikauden
tulos on 106 429,17 € ylijäämäinen.
Metsää myytiin 188 054,67 euron edestä. Metsätalouden tuotoksi oli arvioitu 90 000
€. Henkilöstökulut olivat 748 342,36 €, 7,2 % isommat kuin vuonna 2020. Euromääräisesti henkilöstökulut olivat 50 436,90 € isommat kuin vuonna 2020.
Henkilöstömenot olivat 66,83 % verotuloista. Vuonna 2018 vastaava luku oli 58,2 %,
vuonna 2019 60,9 % ja vuonna 2020 61,97 %. Verotuskulut olivat 16 690,03 €. Verotuskulut laskivat 64,15 € vuoteen 2020 verrattuna, muutos oli -0,38 %. Kirkon keskusrahastomaksu oli 33 707,02 €, 6595,52 € pienempi kuin v. 2020 ja verotulojen
perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu 16 668,66 €, kun se vuonna 2018 oli
49 225 €, v. 2019 oli 56 124 € ja vuonna 2020 oli 37 202,68 €. Eläkerahastomaksun
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laskentaprosentti on muuttunut kirkon keskusrahaston myöntämän kertaeräisen korona-avustuksen mukaisesti pienentäen keskusrahastomaksua loppuvuodelta 2020
alkaen. Rahoitustuotot olivat 17,94 €. Tilivuoden aikana rahavarat kasvoivat yli
150 000,00 €.
Tilikauden tulos
Vuosikate on 202 444,01 €. Vuosikate kattoi tilikauden poistot 96 014,84 €. Tilikauden tulos on 106 429,17 € ylijäämäinen. Kertomusvuonna metsätalouden tuotto oli
n. 98 000 € metsäsuunnitelman mukaista vuotuista kantorahatuloarviota suurempi,
minkä ansiosta tulos on reilusti ylijäämäinen. Metsätalouden tuoton ja kulujen erotus
148 688,84 € ei kuitenkaan puuttuessaan olisi vienyt vuosikatetta alijäämäiseksi.
Investoinnit
Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien korjaus 16 722,38 €, kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyöt 2 348,39 €, Kubota U 27–4 GI HI kaivuri 37 792,92 € ja Kubota
L2-552 traktori 48 438,80 €.
Talousarvion toteutuminen pääluokittain

1. PL HALLINTO

Toteuma
1 - 12 /2020

TA kuluva
2021

Toteuma
1 - 12 /2021

Yli-ali

T-%

Toimintatuotot

-9 730,59

-8 000,00

-21 494,04

13 494,04

268,7

Toimintakulut

261 945,19

195 106,00

283 481,87

-88 375,87

145,3

TOIMINTAKATE

252 214,60

187 106,00

261 987,83

-74 881,83

140,0

2. PL SEURAKUNTATOIMINTA

Toteuma
1 - 12 /2020

TA kuluva
2021

Toteuma
1 - 12 /2021

Yli-ali

T-%

Toimintatuotot

-45 548,80

-39 290,00

-46 700,49

7 410,49

118,9

Toimintakulut

754 548,73

624 382,66

797 550,58

-173 167,92

127,7

TOIMINTAKATE

708 999,93

585 092,66

750 850,09

-165 757,43

128,3

4. PL HAUTAUSTOIMI

Toteuma
1 - 12 /2020

TA kuluva
2021

Toteuma
1 - 12 /2021

Yli-ali

T-%

Toimintatuotot

-26 617,65

-25 300,00

-28 888,28

3 588,28

114,2

Toimintakulut

146 663,12

164 795,73

129 690,18

35 105,55

78,7

TOIMINTAKATE

120 045,47

139 495,73

100 801,90

38 693,83

72,3

13 079,31

16 267,00

18 042,06

-1 775,06

110,9

Poistot ja arvonalentumiset

5. PL KIINTEISTÖTOIMI

Toteuma
1 - 12 /2020

TA kuluva
2021

Toteuma
1 - 12 /2021

Yli-ali

T-%

Toimintatuotot

-452 105,24

-109 310,00

-465 563,49

356 253,49

425,9

Toimintakulut

258 359,31

255 102,96

298 616,39

-43 513,43

117,1

22 858,13

30 200,00

28 671,13

1 528,87

94,9

Muut toimintakulut

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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71 120,17

88 437,00

Toteuma
1 - 12 /2020

77 972,78

TA kuluva
2021

10 464,22

Toteuma
1 - 12 /2021

88,2

Yli-ali

T-%

Toimintakulut

4 390,12

0

11 321,55 -11 321,55

0,0

TOIMINTAKATE

4 390,12

0,00

11 321,55 -11 321,55

0,0

Kirkollisverotulot

-1 126 188,21

-1 100 000,00

-1 119 754,53

19 754,53 101,8

-110 172,00

-108 000,00

-109 752,00

1 752,00 101,6

Verotuskulut

16 756,18

15 000,00

16 690,03

-1 690,03 111,3

Kirkon rahastomaksut

77 505,70

96 303,00

52 376,16

43 926,84

54,4

Rahoitustuotot- ja kulut

-2 138,34

-2 000,00

-17,94

-1 982,06

0,9

-1 139 846,55

-1 098 697,00

-1 149 136,73

Valtionrahoitus

VUOSIKATE

HAUTAINHOITORAHASTO

Toteuma
1 - 12 /2020

TA kuluva
2021

Toteuma
1 - 12 /2021

50 439,73 104,6

Yli-ali

Tuotot

-58 695,39

-60 100,00

-65 761,34

5661,34

Kulut

62 711,71

61 340,00

69 335,69

-7995,69

Siirrot rahastosta/rahastoon

-4 016,32

1 240,00

3 574,35

-2334,35

LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole merkitystä lasten ja
nuorten elämään, mutta hyvin hoidettu ja suunniteltu talous mahdollistaa hyvän
seurakuntatyön lasten ja nuorten hyväksi.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto
1) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille
2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 106 429,17 € kirjataan
taseeseen tilikauden yli/alijäämätilille
Päätös kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Allekirjoitettiin tilinpäätös kokouksessa olevien allekirjoituksilla.

18 § RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2023
Kirkkoneuvoston tehtävä on hyväksyä seurakunnan rippikoulusuunnitelma. Liitteessä
on Ähtärin seurakunnan rippikoulusuunnitelma vuodelle 2023.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Ähtärin seurakunnan rippikoulusuunnitelman vuodelle 2023.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti rippikoulusuunnitelma vuodelle 2023.

19 § LOMAJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN LOMAKAUDELLE 2022
KirVesTes 96 §:ssä on mm. säännöksiä: Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen (2.5.–30.9.) sijoitetaan vähintään
65 prosenttia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen.
Lomakauteen ja lomakauden ulkopuolelle sijoitettavat loman osat annetaan yhdenjaksoisena jollei asianosaisen viranhaltijan / työntekijän kanssa toisin sovita.
Ennen loman ajankohdan määräämistä viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta.
Vuosilomien ajankohdat määrätään lomajärjestyksen vahvistamisella
Liitteenä on lomajärjestys lomakaudelle 2022 tulee kokouksessa.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei suoraan vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

Talouspäällikön esitys:
1. Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan lomajärjestyksen.
2. Valtuutetaan johtavat viranhaltijat päättämään kaikki lomat ja lomien muutokset
omien alaistensa osalta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto vahvisti lomajärjestyksen ja valtuutti johtavat viranhaltijat päättämään kaikki lomat ja lomien muutokset omien alaistensa osalta.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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20 § KIRKON WC RAKENTAMISEN VALMISTELUPÄÄTÖKSET
Kirkon sisälle on tarkoituksen rakentaa wc kirkon kellotornin portaiden ala-aulaan.
o wc tehdään porrashuoneeseen kirkosta päin portaan vasemmalle puolelle ennen siivouskomeroa
o portaan alimman portaan vasemman reunan uloke noin 10 cm poistetaan ja
huoneen ulko-ovi asennetaan alimman porrasaskeleen kanssa samaan linjaan
ulkopuolen osalta
o wc:n seinä tehdään kattoon asti
Wc:n suunnitelmasta tarvitaan vapaamuotoinen piirros paikasta ja miten toteutetaan, wc:n rakentaminen vesi wc-istuimella ja repivällä pienpumppaamolla ei vaadi
rakennustarkastaja Matti Pakkalan mukaan toimenpidelupaa eikä rakennuslupaa.
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Rakennustarkastajalle pitää tehdä toimenpideilmoitus wc:n rakentamisesta kirkon porrashuoneeseen
wc vaatii hormiin tai ulos ilmanpoistoventtiilin, johon liitetään sähkövaloon kytketty poistopuhallin ja säteilylämmittimellä lämmitettävä alaslaskettava lastenhoitotaso
wc-suunnitelmalla ei ole kirkkoneuvoston eikä kirkkovaltuuston rakentamispäätöstä
aikatauluehdotus 23.3. kirkkoneuvostoon ja huhtikuun alussa kirkkovaltuustoon
rakentamisaikatauluna olisi aikaisintaan toukokuun loppupuolella alkaisi
wc:n rakentaminen
Kari Mänty tekee luonnoksen ja antaa tarjouksen
Kari Mänty on tehnyt luonnoksensa kirkon maalämpöurakan yhteydessä, ja suunnittelukulut ovat mukana tuossa hänen tarjouksessansa.

LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asemaan.
Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
1. Kirkkovaltuusto hyväksyy Kari Männyn ja Teemu Kilposen tekemän wc-suunnitelman.
2. Tekee lisätalousarvion Wc:n rakentamiseksi ja määrärahaksi Kari Männyn tarjouksen mukaan lisättynä valvonta ja toimenpideilmoituksen kulut, yhteensä
17000,00 €.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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3. Valtuutetaan talouspäällikön päättämään kaikki sopimukseen liittyvät asiat ja
remontin käytännön päätökset.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
1. Kirkkovaltuusto hyväksyy Kari Männyn ja Teemu Kilposen tekemän wc-suunnitelman.
2. Tekee lisätalousarvion Wc:n rakentamiseksi ja määrärahaksi Kari Männyn tarjouksen mukaan lisättynä valvonta ja toimenpideilmoituksen kulut, yhteensä
17000,00 €.
3. Valtuutetaan talouspäällikön päättämään kaikki sopimukseen liittyvät asiat ja
remontin käytännön päätökset.

21 § LAPSITYÖN TYÖNTEKIJÄN VALINNAN VALMISTELU

Seurakunnassa on kaksi lastenohjaajan toimea. Toinen toimista vapautui,
kun Riina Tupala irtisanoutui 4.4.2021.
Johtoryhmä on keskustellut lastenohjaajan toimen täyttämisestä kokouksessaan 14.4.2021 todeten seuraavaa: Kannatettiin sitä, että Paula Kilponen jatkaa määräaikaisena lastenohjaajana seurakunnassa 1.8.2021-30.6.2022.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt lastenohjaaja Riina Tupalan irtisanoutumisen kokouksessaan 16.4.2021.
Paula Kilponen on toiminut Tupalan sijaisen 4.1.2021 alkaen. Hänen työsuhteensa päättyy 30.6.2022.

Toimintaympäristön muutos varhaiskasvatuksen kentässä:
Päiväkerhoikäisten määrä on vähentynyt noin 25 % viimeisen neljän vuoden aikana. Tällä hetkellä kerhoikäisiä (3-5-vuotiaita) on 110 ja kolme
vuotta sitten 143. Kerhossa oli vuonna 2016 91 lasta 13 eri ryhmässä, kun
vuoden 2020-2021 kerholaisia on 28 kuudessa eri ryhmässä. Muutosta on
tapahtunut toimintaympäristössä, kun päivähoito on yleistynyt ja perhepäivähoitajat eivät saa enää itse kuljettaa hoitolapsiaan seurakunnan päiväkerhoon.
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Perhekerhossa kehitys on ollut seuraava: vuonna 2016 32 kokoontumista ja
osallistujia yhteensä 955. Vuonna 2020 27 kokoontumista ja 413 osallistujaa yhteensä. Vuonna 2021 kokoontumisia 35 ja osallistujia yhteensä 393.
Korona on vaikuttanut varhaiskasvatuksen osallistujamääriin varmasti laskevasti. Toiminnot on pystytty kuitenkin pitämään auki lähes normaalisti.
Kaksivuotinen esikoulu jos tulee pakolliseksi, yksi ikäluokka jää pois vielä
lisää. Muutos voi tapahtua vuoden 2023 syksyllä.
Lastenohjaajan toimen täytön valmisteluasiasta muita huomioitavia asioita:
o Työyhteisön keskusteluissa perhetyöhön panostaminen nähdään tärkeäksi
o Työntekijöiden yhteinen kanta on, että odotetaan toisen lastenohjaajan tilanteen ratkeaminen ennen viran auki laittoa
o esitettiin myös mietittäväksi ei työnajallisena lapsi- ja nuorisotyönohjaajan virka
o tulee miettiä myös kokonaisuudessa tulevien säästöjen tarvetta ja vaatimusta

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten elämään. Lastenohjaaja kohtaa alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään viikoittain.
Esitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto keskustelee liitteessä olevista esityksistä ja päättää maaliskuun kokouksessa virka/toimi asiasta.
Päätös kirkkoneuvosto 9.2.2022:
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Päätetään maaliskuussa kirkkoneuvostossa.
Lastenohjaaja on ollut pitkään poissa työstään.
23.2. työntekijäpalaverissa toiminnallisen puolen työntekijät: ”Keskusteltiin lastenohjaajan

toimen täyttämisestä. Tällä hetkellä suunnitelmana on, että toimi muutetaan viraksi.
Tämä mahdollistaa työajan monipuolisemman käytön. Keskusteltiin myös siitä mikä on
mahdollisen tulevan viran sisältö. Eräänä mahdollisuutena mietittiin lähetystyön siirtymistä uuteen virkaan ja perhetyön vastuun siirtymistä nuorisotyönohjaajalle.”
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15.3. Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa:
”2

§ Lastenohjaajan paikan auki laittaminen

- Lastenohjaajan paikka aukeaa syksyllä, haku keväällä käyntiin, asia käsitellään neuvostossa ensi viikolla
- Keskusteltiin: virka-työajaton vai toimi-työajallinen?
- Jos virka mikä nimike, mikä koulutus, mikä palkkaus? Mikä lähetystyön kohtalo?
- Jos haetaan virka, millä perusteilla haetaan? Kärki ei voi olla leirityö. Kärkenä voisi olla,
että iltatyöt ja viikonloput helpottuvat.
- Päätettiin että pidetään 16.3 klo 13.30 (Virpi, Kalle K, Kalle P, Riikka, Soile, Anu) palaveri lastenohjaajan paikasta ja paikan auki laittamisesta.”

16.3. palaverissa todettiin seuraavaa:
Haetaan sosionomi-kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaa uuteen virkaan vanhaa lastenohjaajan tointa lakkauttamatta. (tällöin varmistetaan se tilanne, jos hakijoita ei virkaan tule ja
joudutaan hakemaan toimeen lastenohjaajaa)
Perusteet viran perustamiselle:
-virkaa hoitava vastaisi työajastaan 70 % varhaiskasvatuksesta ja 30 % lähetystyöstä.
-virassa oleva on työajaton hengellisen työn tekijä, jolloin mahdollistuu ilta- ja viikonlopputyöt yhdessä nuorisotyönohjaajien, diakonin ja pappien kanssa
Laaditaan uudelle viralle tehtävänkuvaus
Tietoa kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virasta, johon valmistutaan diakonia-ammattikorkeakoulussa:
Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan valmistutaan suorittamalla 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (AMK), varhaiskasvatuksen ohjaaja, johon sisältyy teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatukseen ja
erityisesti kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja kirkon säädöskokoelman nro 139
mukaisesti.
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Varhaiskasvatuksen ohjaaja kehittää seurakunnan varhaiskasvatusta
Varhaiskasvatuksen ohjaaja suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia sekä koordinoija kehittää
seurakunnan varhaiskasvatusta ja perhetoimintaa yhdessä nuorisotyönohjaajien kanssa
(lastenohjaajien). Varhaiskasvatuksen ohjaaja kutsuu lapsia ja perheitä mukaan osallistumaan ja kehittämään toimintaa sekä kertomaan toiveitaan ja aloitteitaan. Työssä keskeistä
on yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen, esimerkiksi päiväkotien, sekä muiden lasten ja
perheiden kanssa toimivien kanssa.
Tehtävänkuvaukset valmistellaan työntekijäkokouksen 23.3. käsittelyn jälkeen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi uuden varhaiskasvatuksen ohjaaja viran ja nuorisotyöntekijä-lähetyssihteerin viran osalta.
LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätös parantaa lasten asemaa ja osallistumisen mahdollisuuksia seurakunnassa laajan koulutuksen omaavan työntekijän alkaessa
suunnitella ja toteuttaa seurakunnan varhaiskasvatusta yhdessä muiden kasvatuksen työntekijöiden kanssa.
Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. perustaa seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran 1.8.2022 alkaen
2. ei tässä vaiheessa lakkauta toista lastenohjaajan tointa
3. hyväksyy varhaiskasvatuksen ohjaajan viran johtosäännön, tehtävänkuvauksen ja
palkkaluokaksi 503
4. hyväksyy Riikka Aittolammelle uuden tehtävänkuvauksen ja uuden virkanimikkeen
5. AMK-tason tutkinnon omaavilla palkat harmonisoidaan 503-palkkaluokkaan
1.6.2022 alkaen. Henkilökohtaiset, erityisperusteella olevat lisät poistuvat ja jäljelle
jäävät suorituslisä ja kokemuslisät sekä Kirvestes:n mukaiset luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun erillispalkkiot.

Päätös kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. perustaa seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran 1.8.2022 alkaen
2. ei tässä vaiheessa lakkauta toista lastenohjaajan tointa
3. hyväksyy varhaiskasvatuksen ohjaajan viran johtosäännön, tehtävänkuvauksen ja
palkkaluokaksi 503
4. hyväksyy Riikka Aittolammelle uuden tehtävänkuvauksen ja uuden virkanimikkeen
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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5. AMK-tason tutkinnon omaavilla palkat harmonisoidaan 503-palkkaluokkaan
1.6.2022 alkaen. Henkilökohtaiset, erityisperusteella olevat lisät poistuvat ja jäljelle
jäävät suorituslisä ja kokemuslisät sekä Kirvestes:n mukaiset luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun erillispalkkiot.

22 §

HENKILÖSTÖ ASIA EI JULKINEN
Asiasisältö ja päätösesitys esitellään kokonaisuudessaan kokouksessa talouspäällikön toimesta.

23 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- hautausmaan työntekijävalinnat 2022 kesäksi
- pelastuslaitoksen kirje pölyhälytyksestä rakennustyön jälkeen 25.2.2022
- kirkon lämmityslaiteremontin loppukustannusten arvio 185150 n. eur
- kirkkovaltuusto 6.4.2022 kirkossa, tutustuminen maalämpöön
- taloustilanne helmikuun lopussa 2022;
o verotulo tammi-helmikuu 2022 233 300 n. eur (n. 11t. eur enemmän
kuin v. 2021 vaikka veroprosenttia on laskettu)
o rahavarat omaSP käyttötilillä 403 400,00 € per 15.3.2022
o tulosraportti
Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kaikki tiedoksi saadut em. asiat.

24 §

UKRAINALAISTEN AUTTAMINEN

Ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille 22.3.2022
Ukrainan sodan aiheuttaman laajamittaiseen maahantulon edellyttämät toimet
Uutiset Venäjän 24.2.2022 aloittamasta hyökkäyksestä Ukrainaan ovat järkyttäneet väistämättä meistä jokaista. Sota on aiheuttanut suurimman pakolaisaallon
Euroopassa sitten toisen maailmansodan. YK:n pakolaisapujärjestön UNHCR:n
mukaan eiliseen 21.3.2022 mennessä Ukrainasta on paennut 3 556 924 ihmistä. Suomeen paenneista Ukrainan kansalaisista 9 247 oli hakenut kansainvälistä suojelua 21.3.2022 mennessä. Määrä voi kasvaa hyvinkin huomattavasti
lähiviikkoina, sillä ukrainalaisista suuri osa on saapunut maahamme matkailijastatuksella. Luvut saattavat viranomaisarvioiden mukaan nousta yli kaksinkertaisiksi verrattuna syksyyn 2015. Vaikutukset näkyvät maamme paikkakunnilla
ja seurakunnissa laajasti mahdollisesti pitkäänkin.
Ohjeistus
Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkohallitus on lähettänyt sodan vuoksi toistaiseksi kolme yleiskirjettä seurakuntiin. Niissä on ajankohtaista tietoa tilanteesta ja kannustetaan seurakuntia
auttamaan pakolaisia yhdessä muiden toimijoiden kanssa, joista keskeisimpiä
ovat SPR (vastaanottokeskukset), kuntien sosiaalitoimi sekä poliisi. Tiivis yhteistyö on tarpeen, jotta sotaa paenneet saavat sen tuen, joka heille kuuluu ja on
tarpeen. Keskeistä on varmistaa, että tulija on rekisteröitynyt. Se takaa oikeuden
mm. maahantulorahaan ja lapsille osallistumisen esi- ja perusopetukseen.
Yleiskirjessä 8/22 toivotaan, että seurakunnissa kerätään kolehteja Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi.
Yleiskirjeessä 9/22 muistutetaan hätämajoitusmahdollisuuden tarjoamisesta
sekä maahanmuuttoviranomaisten toivomuksesta saada tietoa mahdollisista
majoitukseen sopivista tiloista. Kirjeestä löytyy linkki, johon näistä tiloista voi ilmoittaa.
Yleiskirjeessä 10/22 kerrotaan ukrainalaisille pakolaisille tarkoitetusta mahdollisuudesta hakea tilapäistä suojelua sekä avuntarjousten, esimerkiksi yksityismajoituksen, kanavoinnista Suomen Punaisen Ristin infopisteen kautta. Lisäksi
sinne on koottu linkkejä, joista saa erilaista tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen.
Yleiskirjeen 10/22 kirjoittamisen jälkeen Migri on antanut tilapäistä suojelua koskevan hakuohjeistuksen.
Sisäministeriö on ohjeistanut myös laajemmin avun tarjoamista ukrainalaisille:
miten apua voi antaa, miten sitä koordinoidaan ja kuka vastaa mistäkin pakolaisten vastaanottamisesta.
Suomalaisten tarve auttaa Ukrainasta pakenemaan joutuneita on ollut lähes ennennäkemättömän vahvaa. Suomen Punainen Risti on julkaissut ohjeen avun
tarjoamisen ilmoittamisesta.
Tilanne elää nopeasti. Siksi seurakunnissa on tarpeen seurata niin Kirkkohallituksen, Migrin kuin sisäministeriönkin ohjeistusta.

Ukrainalaisten hengellisiin tarpeisiin vastaaminen
Ukrainalaisista noin 70 % hengellinen koti on ortodoksinen kirkko. Siksi onkin
tärkeää olla yhteydessä paikalliseen ortodoksiseurakuntaan ja rakentaa yhteyksiä heihin. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli on tarvetta järjestää muistopalveluksia sodassa kuolleille omaisille. Lisäksi mukana voi olla kastamattomia lapsia, sairaita, ehtoolliselle ja katumuksen sakramenttiin haluavia. Ortodoksisella
kirkolla on myös kielitaitoista papistoa, ja kirkko jo painattanut ukrainankielisen
esitteen.
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Kirkkohallitus on julkaissut rukous- ja hartausaineistoa seurakuntien käyttöön
käsillä olevassa tilanteessa. Mukana on aineistoa myös ukrainaksi ja venäjäksi.

Yhteinen rukous ja henkinen kriisinkestävyys
Piispat ovat yhteisissä kannanotoissaan tuominneet Venäjän hyökkäyksen ja
kehottaneet rukoilemaan rauhan ja sodan uhrien puolesta. Viimeisin kannanotto
on julkaistu 18.3. (Piispat: Ukrainalaisten tuska on yhteinen - evl.fi).
Kirkon tehtävänä on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan toimia väestön
henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana ja henkisen huollon ylläpitäjänä. Siihen liittyy totuttujen rutiinien sekä perustoiminnan ylläpitäminen. Jumalanpalvelusten ja rukoushetkien yhteydessä on hyvä antaa mahdollisuus kirkkotilassa vietettävään hiljaisuuteen ja sielunhoitoon. Kirkon keskusteluapua kannattaa pitää laajasti esillä.
Kirkon sanoma on toivon ja luottamuksen sanoma. Kristus kärsii kärsivien
kanssa, mutta rohkaisee myös toimimaan kärsimyksen lievittämiseksi ja rauhan
puolesta. Voimme yhtyä maailmanlaajaan rukousrintamaan sodan päättymisen
puolesta. Tukikonsertit ja muut vastaavat tempaukset tarjoavat hyvän mahdollisuuden osallistua sodan uhrien tukemiseen ja samalla yhteisen huolen jakamiseen.

Lopuksi
Maahantulijoille on paikallaan osoittaa kiristillistä lähimmäisenrakkautta – äidinkielestä riippumatta. Suuri osa tulijoista puhuu äidinkielenään venäjää, ja erityisesti he voivat joutua kokemaan epäasiallista kohtelua. Seurakunnan mahdollisia yhteyksiä esim. Inkerin kirkkoon tulee jatkossakin vaalia mahdollisuuksien
mukaan.

Lisätietoja antaa tarvittaessa asiantuntija Jukka Jämsén, p. 0400
945 120, jukka.jamsen@evl.fi
Virpi Rinne, diakoni:
Kuusiokuntien maahanmuuttokoordinaattori Maria Kaijankangas otti yhteyttä minuun.
Hän tiedusteli, mitä apua seurakunta ja erityisesti diakonia voi Ähtäriin tulleille Ukrainan pakolaisille antaa. Heitä on tullut Ähtäriin yksityismajoituksiin tähän mennessä
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kolme naista ja neljä lasta. Vastaanottorahan n. 200 e pakolaiset saavat rekisteröidyttyään vastaanottokeskukseen, ja sellainen on nyt perustettu Seinäjoelle, mutta sitä ei ole
vielä avattu. Heillä ei siis ole omaa rahaa käytössä ennen sitä.
Kerroin mahdollisuudesta hakea ylijäämäruokaa perjantaisin ja että Hymikseltä pystyn
antamaan vaatteita, vaikka ilmaiseksi. Mutta mikä on linja osto-osoitusten suhteen?
Ajattelen, että osto-osoitusten antaminen noin pienelle porukalle ei tavallaan olisi ongelma, mutta jos pakolaisia tulee paljon lisää niin heitä pitänee kohdella samanarvoisesti. Ja mikä on linja? Onko pidettävä sama linja kuin ähtäriläisten vähävaraisten
kanssa eli että osto-osoituksen saa muutaman kerran vuodessa? Vai että kertaalleen
voi antaa osto-osoituksen jonkun tietyn summan edestä selvitäkseen pahimmasta? Diakoniatyön avustusbudjetti on 7500 e/vuosi ja se ei hirveän pitkälle riitä, jos pakolaisia
tulee paljon.
Vielä kysymys, että jos pakolaisia avustetaan diakoniassa taloudellisesti, niin riittääkö
tieto, että oleskelee tietyssä osoitteessa Ähtärissä, vai mitä vaaditaan päätöksen tekemiseen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ähtärin seurakunnan diakoniarahastossa on v. -21 lopussa 34266, 17 eur, josta voitaisiin nostaa avustusmäärärahoja ukrainalaisten auttamiseksi Ähtärissä.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätös vaikuttaa lasten ja nuorten tilanteeseen
myönteisesti, mikäli ukrainalaisia perheitä autetaan.
Päätösesitys kirkkoherra:
1. Kirkkoneuvosto keskustelee alustavasti ajankohtaisesta tilanteesta ja ukrainalaisten
mahdollisesta auttamisesta Ähtärissä
2. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ottamaan diakoniarahaston määrärahoja
diakoniatiimin diakonia-avustuspäätöksiä varten enintään 5000 euroa
3. Diakonialla on oikeus antaa osto-osoituksia myös Ukrainasta tulleille tilapäisen suojelun piirissä oleville perheille tai henkilöille 20 euroa/hlö 1-2 krt vuodessa
Päätös kirkkoneuvosto:
1. Keskusteltiin asiasta
2. Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön ottamaan diakoniarahastosta määrärahat
esityksen mukaisesti.
3. Diakonille annettiin oikeus antaa osto-osoituksia myös Ukrainasta tulleille tilapäisen
suojelun piirissä oleville perheille tai henkilöille; 20 euroa/hlö 1-2 krt vuodessa.
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25 § 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 kiireellisiä asioita ei ollut.

26 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18,50, jonka lopuksi laulettiin virsi 438:1,2,5.
Kirkkoherra luki Herran siunauksen.
Kirkkoherran antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
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