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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 20.4.2022 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella

Käsiteltävät asiat
27 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
28 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
29 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
30 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
Ilmoittaminen
31 §
Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran täyttö
32 §
Seurakuntakeskuksen ruohonleikkurin hankinta
33 §
KirVesTes vuosille 2022–2024 astuu voimaan 1.6.2022
kirkkoneuvostossa
- palkkaharmonisointi saman tasoinen koulutus ja työ samantasoinen palkkaluokka saman tasoinen
- palkkauksen määrä ja perusteet päätettävä virkojen ja toimien osalta yksitellen, erityisperusteiden poistaminen tavoitteena tällä sopimuskaudella.

34 §

35 §
36 §
37 §

JOHDON PALKAT KÄSITELLÄÄN TOUKOKUUN KIRKKONEUVOSTOSSA
johdon palkkojen hyväksyminen uuden Kirvestes mukaisiksi
johdon suorituslisä KirVesTes mukaan poistuu 1.6.2022

Kirkkovaltuustossa päätettävät asiat toukokuun kokouksessa
- Pirkko Krapen pyyntötontin vuokrasopimuksen
o vuokra-ajan jatkaminen 10 vuotta 1.1.2024 – 31.12.2033 väliseksi
ajaksi
o tontin myyntihinnan määrittäminen
o vuokran määrän määrittämiseksi, niin että se sisältää kiinteistöveron
- toimituspalkkioiden määräämisestä 1.6.2022 alkaen
- suorituslisän muutokset saamisperusteissa
o suorituslisää maksetaan vain enintään 40 % työntekijöitä voidaan
maksaa 1.6.2022 alkaen
Tiedoksi saatettavat asiat
Muut / kiireelliset asiat
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 16.4.2022
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.4. – 9.5.2022 viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 20.4.2022 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
Hautakangas Helena
Kottari Helena
Riihimäki Helena
Pirttimäki Heimo
Santala Timo
Sulkava Atte

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

x
x
x
x
x
x
x
x
poissa

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2022

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2022

____________________
Ahola Pirkko

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

____________________
Kantoniemi Sanni-Maiju
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27 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 304:1-3. Suoritettiin nimenhuuto.

28 § 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 16.4.2022 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.

29 § 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.

30 § 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 Sanni-Maiju Kantoniemi ja Pirkko Ahola. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
21.4.2022.
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.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.4. – 5.5.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Sanni-Maiju Kantoniemi ja Pirkko Ahola. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
21.4.2022.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.4. – 5.5.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.

31 §

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ

Kirkkovaltuusto 1/2022 7.4.2022:
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.
Kirkkovaltuuston päätös:

1. Perusti seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran 1.8.2022 alkaen, johon
kuuluu lähetyssihteerin tehtävät.
2. Päätti, ettei tässä vaiheessa lakkauta toista lastenohjaajan tointa
3. Hyväksyi varhaiskasvatuksen ohjaajan viran johtosäännön, tehtävänkuvauksen ja
palkkaluokaksi 503 ilman erityisperusteita.
4. Hyväksyi Riikka Aittolammelle uuden tehtävänkuvauksen ja uudeksi virkanimikkeeksi nuorisotyönohjaaja virka.
5. Kirkkovaltuusto päätti AMK-tason tutkinnon omaavilla harmonisoida palkat 503palkkaluokkaan 1.6.2022 alkaen. Henkilökohtaiset, erityisperusteella olevat lisät
poistuvat ja jäljelle jäävät suorituslisä ja kokemuslisät sekä Kirvestes:n mukaiset
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun erillispalkkiot.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvosto laittaa toimeen kirkkovaltuuston päätöksen ja aloittaa viranhaun varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan. Hakuilmoitus tuodaan kokoukseen.

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten elämään. Lastenohjaaja kohtaa alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään viikoittain.
Esitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaun hakuilmoituksen
2. valitsee haastattelutyöryhmän (johtoryhmä ja Anu Kujansuu)
3. viran haku auki ajalle 22.4.-31.5.2022
4. haastatteluaikataulu: 2. ja 3.6.2022
5. valinta kirkkoneuvostossa 8.6.2022
Päätös kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyi liitteenä olevan varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaun hakuilmoituksen
2. valitsi haastattelutyöryhmään johtoryhmän ja Anu Kujansuun
3. laittoi viran haettavaksi ajalle 22.4.-31.5.2022
4. hyväksyi haastatteluaikataulu: 2. ja 3.6.2022
5. päättää valinnasta kirkkoneuvostossa 8.6.2022

32§

SEURAKUNTAKESKUKSEN RUOHONLEIKKURIN HANKINTA
Seurakuntakeskuksella on tällä hetkellä Husqvarna River 13 ajoleikkuri, joka on
ollut käytössä 9 vuotta.
Vesa Tuiran kanssa olemme pyytäneet tarjoukset:
Vaihtoehto 1. ajoleikkurista Husqvarna R216T AWD etuleikkurilla Ähtärin KRaudasta hintaan xxx € ja vaihtotarjouksen Alavuuden Auto Oy:stä vaihtohintaan xxx €.
Vaihtoehto 2. robottileikkurista Stihl 632 PC Ähtärin Öljytupa Oy:stä xxx € / kpl.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Robottileikkurin etuna on päästöttömyys ja vähäinen työntekijä tarve. Robottileikkurin tarve on vain tarkastuskäynti aamulla ja viikonlopuksi sisälle ottamisen.

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole vaikutusta lasten asemaan.
Päätösesitys talouspäällikkö:
Valitaan seurakuntakeskuksen ruoholeikkuriksi 2 kpl robottileikkuria esim. Stihl
632 PC ja vanha Husqvarna Rider jätetään varaleikkuriksi.
Talouspäällikkö tekee asiasta tarvittavat hankintapäätökset.
Päätös kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

33 §

Uuden KirVesTes:n mukaiset päätökset
KirVesTes vuosille 2022–2024 astuu voimaan 1.6.2022.
Palkkaharmonisointi on tehtävä 1.6. mennessä samantasoisissa koulutus- ja
työtehtävissä maksetaan saman palkkaluokan palkka.
Palkkauksen määrä ja perusteet on päätettävä virkojen ja toimien osalta yksitellen. Erityisperusteiden poistaminen tavoitteena tällä sopimuskaudella.

LVA: Pykälän valmistelija arvioi, että päätöksellä ei ole suoraa vaikutusta lasten
asemaan.
Palkkojen muutokset esitellään tarkemmin kokouksessa.
Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin ja nuorisotyönohjaajan palkkaluokka (vaativuusryhmä) on tällä hetkellä 502, jotka nostetaan diakonin kanssa samaan palkkaluokkaan 503. Erityisperusteet poistetaan nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeriltä ja nuorisotyönohjaajalta. Perusteluna AMK-tason tutkinto.
Kiinteistötyöntekijällä on vaativuusryhmä 402. Lastenohjaajat ja emännät ovat
401 vaativuusryhmässä. Harmonisoidaan lastenohjaajien ja emäntien vaativuusryhmäksi 402. Perusteluna opistotason tutkinto.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Toimistosihteeri on 501 vaativuusryhmässä. Toimistosihteerin tehtävänkuvaan
sisältyy useita eri tehtäväalueita. Tästä syystä vaativuusryhmä esitetään pysyvän samana.
Kappalainen ja kanttori ovat ylemmän korkeakoulututkinnon koulutuksen vaativia virkoja, joita ei koske palkkojen harmonisointi.
Päätösesitys kirkkoherra ja talouspäällikkö:
1.) Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä nuorisotyöohjaajien ja diakoniatyöntekijän
palkkojen harmonisoimisen palkkaluokkaan 503 1.6.2022 alkaen.
2.) Harmonisoidaan lastenohjaajien ja emäntien vaativuusryhmäksi kiinteistötyöntekijän kanssa sama vaativuusryhmä 402. Perusteluna opistotason tutkinto.

Päätös kirkkoneuvosto:
1.) Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä nuorisotyöohjaajien ja diakoniatyöntekijän
palkkojen harmonisoimisen palkkaluokkaan 503 1.6.2022 alkaen.
2.) Harmonisoidaan lastenohjaajien ja emäntien vaativuusryhmäksi kiinteistötyöntekijän kanssa sama vaativuusryhmä 402 1.6.2022 alkaen. Perusteluna
opistotason tutkinto.
Pirkko Koiramäki poistui klo 17,29 tämän pykälän jälkeen.
34§

Kirkkovaltuustossa päätettävät asiat toukokuun kokouksessa
-

Pirkko Krapen pyyntö tontin vuokrasopimuksen
- jatkamisesta 10 vuodella 1.1.2024 – 31.12.2033 väliseksi ajaksi
-tontin myyntihinnan määrittämiseksi
-vuokran määrän määrittämiseksi, niin että se sisältää kiinteistöveron

-

toimituspalkkioiden määräämisestä 1.6.2022 alkaen

-

suorituslisän muutokset saamisperusteissa
o suorituslisää maksetaan vain enintään 40 % työntekijöitä voidaan
maksaa 1.6.2022 alkaen
o jatko käsitellään toukokuun kirkkoneuvoston kokouksessa

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä ei ole vaikutusta lasten asemaan.
Päätösesitys kirkkoherra ja talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Pirkko Krapen asiasta:
1. Pirkko Krapen kanssa tehdään vuokrasopimuksen jatkaminen 10 vuodella
1.1.2024 – 31.12.2033 väliseksi ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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2. Kirkkovaltuusto päättää vuosivuokraksi 470,00 €/vuosi ja vuokra sidotaan
elinkustannusindeksiin. Vuoden 2024 marraskuussa tarkastetaan ensimmäisen kerran vuokraa vertaamalla marraskuussa 2023 olevaa indeksiä marraskuussa 2024 olevaan indeksiin. Uusi vuokra on vuoden 2025 vuokran taso.
3. Vuosivuokran lisäksi laskutetaan kiinteistövero sellaisenaan tontin vuokran
yhteydessä.
4. Kirkkovaltuusto päättää tontin myyntihinnaksi myyntivuoden vuokran suuruus
kerrottuna 20. Esim. vuoden 2024 myyntihinta 470,00 € *20 = 9400,00 €.
5. Valtuuttaa talouspäällikön tekemään vuokrasopimuksen Pirkko Krapen
kanssa liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää käyttää toimituspalkkioiden määränä KirVesTes sopimuksen yhteydessä annettuja suositustoimituspalkkioita toistaiseksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
- suorituslisän saamisen palkkasumman peruste on KirVesTes:n mukainen.
- suorituslisää ei enää makseta kaikille vaan kriteerien mukaisesti vain niille,
joilla täyttyy korkeimmat 6 pistettä suorituslisäperusteen mukaan.
- suorituslisää maksetaan vain koko vuoden töissä oleville.
- tämän vuoden osalta kriteerejä ei muuteta saamisen perusteena.
Päätös kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Pirkko Krapen tontin vuokra-asiasta:
1. Pirkko Krapen kanssa tehdään vuokrasopimuksen jatkaminen 10 vuodella
1.1.2024 – 31.12.2033 väliseksi ajaksi.
2. Kirkkovaltuusto päättää vuosivuokraksi 470,00 €/vuosi ja vuokra sidotaan
elinkustannusindeksiin. Vuoden 2024 marraskuussa tarkastetaan ensimmäisen kerran vuokraa vertaamalla marraskuussa 2023 olevaa indeksiä marraskuussa 2024 olevaan indeksiin. Uusi vuokra on vuoden 2025 vuokran taso.
3. Vuosivuokran lisäksi laskutetaan kiinteistövero sellaisenaan tontin vuokran
yhteydessä.
4. Kirkkovaltuusto päättää tontin myyntihinnaksi myyntivuoden vuokran suuruus
kerrottuna 20. Esim. vuoden 2024 myyntihinta 470,00 € *20 = 9400,00 €.
5. Valtuuttaa talouspäällikön tekemään vuokrasopimuksen Pirkko Krapen
kanssa liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää käyttää toimituspalkkioiden määränä KirVesTes sopimuksen yhteydessä annettuja suositustoimituspalkkioita toistaiseksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
- suorituslisän saamisen palkkasumman peruste on KirVesTes:n mukainen.
- suorituslisää ei enää makseta kaikille vaan kriteerien mukaisesti vain niille,
joilla täyttyy korkeimmat 6 pistettä suorituslisäperusteen mukaan.
- suorituslisää maksetaan vain koko vuoden töissä oleville.
- tämän vuoden osalta kriteerejä ei muuteta saamisen perusteena.

35 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

Yleisraportti Kirkkohallituksesta 2/2022

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi.

36§ 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.

37§ KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17,50, jonka lopuksi laulettiin virsi 548. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.
Kirkkoherran antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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