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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 11.5.2022 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella

Käsiteltävät asiat
38 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
39 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
40 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
41 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
Ilmoittaminen
42 §
Johdon palkat
- johdon palkkojen hyväksyminen uuden Kirvestes mukaisiksi
- johdon suorituslisä KirVesTes mukaan poistuu 1.6.2022
43 §
Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
44 §
Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran täyttö
45 §
Kirpputorityöntekijä Anu Kiminkin työsuhde
46 §
Tiedoksi saatettavat asiat
- viranhaltijapäätökset joulukuu 2021-huhtikuu 2022
- sote uudistuksen vaikutukset kirkollisveroon
- kuukausiraportti Kirkkohallituksesta (Yleisraportti 3/2022)
- Kirkkoherrojen maanpuolustuspäivät Vaasassa 28.4.2022
47 §
Muut / kiireelliset asiat
48 §
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 5.5.2022
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.5. – 30.5.2022 viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 11.5.2022 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

poissa
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

____________________
Pirkko Koiramäki
puheenjohtaja 42 §

____________________
Marjatta Jousmäki
sihteeri 42 §

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2022

____________________
Kotamäki Leila

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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38 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 355:1,6. Suoritettiin nimenhuuto.
39 § 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 6.5.2022 kirkkoneuvoston jäsenille, nuorten vaikuttajaryhmän edustajalle, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Nuorten vaikuttajaryhmän edustajalla on kirkkoneuvoston kokouksessa
puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Päätös:
Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

40 § 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 esityslista työjärjestykseksi.

41 § 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 Leila Kotamäki ja
Anu Kujansuu. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
12.5.2022.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.5. – 30.5.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Leila Kotamäki ja
Anu Kujansuu. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
12.5.2022.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.5. – 30.5.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.

42 §

JOHDON PALKAT
Uuden KirVesTes:n mukaiset päätökset
KirVesTes vuosille 2022–2024 astuu voimaan 1.6.2022.
-

johdon palkkojen hyväksyminen uuden Kirvestes mukaisiksi
johdon suorituslisä KirVesTes mukaan poistuu 1.6.2022

LVA: Pykälän valmistelija arvioi, että päätöksellä ei ole suoraa vaikutusta lasten
asemaan.
Palkkojen muutokset esitellään tarkemmin kokouksessa.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistui kokouksesta klo 17:12 – 17:18 esteellisenä
kokouksesta.

Päätösesitys kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja:
1.)

valitaan kokoukselle tähän pykälään puheenjohtajaksi varapuheenjohtajan ja sihteeriksi toisen henkilön

2.)

päättää talouspäällikön kokonaispalkkaus on 1.6.2022 alkaen xxx,xx
eur/kk ilman polkupyöräetua.

3.)

Talouspäällikön palkan muutoksesta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitosta.

4.)

päättää kirkkoherran kokonaispalkka on xxx,xx € 1.1.2022 alkaen ilman
polkupyöräetua.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Päätös kirkkoneuvosto:
1.) valittiin sihteeriksi Marjatta Jousmäki ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Pirkko Koiramäki.
2.) päättää talouspäällikön kokonaispalkkaus on 1.6.2022 alkaen xxx,xx eur/kk
ilman polkupyöräetua.
3.) Talouspäällikön palkan muutoksesta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitosta.
4.) päättää kirkkoherran kokonaispalkka on xxx,xx € 1.1.2022 alkaen ilman polkupyöräetua.

43 §

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
KJ 15 L 9 §:n mukaan tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin
tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Ähtärin seurakunnan tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy AB, vastuullinen tarkastaja
Esko Säilä JHT, HT
Esko Säilä JHT, HT ja Toni Koivusaari HT suorittivat tilintarkastuksen 28.4.2022 ja
antoivat tilintarkastuskertomuksen 28.4.2022. Tarkastuskertomuksessa he esittävät
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
LVA: Tämän pykälän valmistelija katsoo, että päätös ei merkittävästi vaikuta lasten
ja nuorten elämään.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto:
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja antaa sen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
2. Esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
3. esittää kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston alijäämä 3 604,33 € kirjataan hautainhoitorahaston taseeseen ja liitetään seurakunnan taseeseen toimeksiantojen varoihin
KN päätös 11.5.2022 43 §:
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

/

Sivu 6
KIRKKONEUVOSTO

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

44 §

4/2022

11.5.2022

’

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ
Kirkkovaltuusto 1/2022 7.4.2022:
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.
Kirkkoneuvosto 3/2022 31§ laittoi toimeen kirkkovaltuuston päätöksen ja aloitti
viranhaun varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan. Hakuilmoitus tuodaan kokoukseen.
Kirkkoherran esitys 31 §:
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
Kirkkoneuvoston päätös:
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

Yhteistyötoimikunnan kokous 4/2022 29.4.2022 esitys kirkkoneuvostolle
3 § Varhaiskasvatuksenohjaajan paikan auki laittaminen
-

virka on haettavana 31.5.2022 saakka

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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o jos hakuaikana ei tule hakijoita yhteistyötoimikunnan esitys:
▪ hakua jatketaan siihen saakka, että löytyy varhaiskasvatuksen
ohjaaja
▪ 1.8.2022 alkaen hakuajaksi palkataan lastenohjaaja siihen
saakka kuin varhaiskasvatuksenohjaajan viranhaltija aloittaa
työt => lastenohjaajan tointa ei täytetä vakinaisesti
▪ yhteistyötoimikunta esittää haastatteluryhmään valittavaksi
nuorten vaikuttajaryhmästä Sanni-Maiju Kantoniemeä
▪ Riikka Aittolampea tai Soile Autiota tai Virpi Rinnettä työntekijäedustajaksi haastatteluryhmään
▪ mikäli varhaiskasvatuksenohjaaja ei vielä aloita 1.8.2022 töitä,
niin lähetystyö hoitaminen järjestetään, joka tapauksessa uudella tavalla ja Riikka ottaa perhetyön vastuut uuden tehtäväkuvauksen mukaisesti

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten elämään.
Lastenohjaaja kohtaa alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään viikoittain.
Esitys kirkkoherra 44 §:
o jos hakuaikana ei tule hakijoita:
▪ hakua jatketaan siihen saakka, että löytyy varhaiskasvatuksen
ohjaaja
▪ 1.8.2022 alkaen hakuajaksi palkataan lastenohjaaja siihen
saakka kuin varhaiskasvatuksenohjaajan viranhaltija aloittaa
työt => lastenohjaajan tointa ei täytetä vakinaisesti
▪ haastatteluryhmää täydennetään nuorten vaikuttajaryhmästä
Sanni-Maiju Kantoniemellä
▪ Riikka Aittolampea, Soile Autiota ja Virpi Rinnettä haastatteluryhmä voi kuulla asiantuntijoina hakuprosessin aikana
▪ mikäli varhaiskasvatuksenohjaaja ei vielä aloita 1.8.2022 töitä,
niin lähetystyö hoitaminen järjestetään joka tapauksessa uudella
tavalla ja Riikka Aittolampi ottaa perhetyön vastuut uuden tehtäväkuvauksen mukaisesti

Päätös kirkkoneuvosto 44 §:
Päätettiin esityksen mukaisesti lisäyksenä kuullaan myös lastenohjaajia.

45 §

KIRPPARITYÖNTEKIJÄ ANU KIMINGIN TYÖSUHDE
Ähtärin seurakunnan diakoniatyön kirpputorilla on Anu Kiminki ollut kaksi 6 kuukauden työllistämistuella palkattuna ja hänen työsuhteensa päättyi 30.4.2022.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Diakoniatyöntekijä on esittänyt ja talouspäällikkö on hakenut Anulle palkkatukea
pitkälle jaksolle 3.5.2022 – 30.4.2024 väliseksi ajaksi. Palkkakulut maksetaan
diakoniatyön kirpputori tuloksesta ja siitä ei aiheudu seurakunnalle muita kustannuksia => vähentää kirpputoritulojen jakovaraa. Kustannusvaikutus on noin
820,00 €/kk + lomakorvaus kertymän mukaan 11,5 %.
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto on Anu Kimingille myöntänyt koko haetulle jaksolle palkkatuen 50 % kaikista palkka ja sivukuluista. Palkkatuen myöntämisen
perusteina on henkilökohtaiset syyt.
Kirkkoherra on päättänyt jatkaa Anun työsuhdetta 3.5.2022 – 13.5.2022 väliseksi ajaksi samalla palkalla kuin aikaisemmin ja työaikana 30 h 30 minuuttia
viikossa.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutusta lasten elämään.
Diakoniakirpputorin tuloilla tuetaan myös lapsia ja heidän perheitänsä.

Esitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
1) palkata Anu Kimingin erityisperustein määräajaksi 30.4.2024 saakka diakoniatyön ja kirpputorin töihin
2) palkkaus vaatimusryhmän 201 mukainen palkka työajan suhteessa ja
3) 30 h 30 minuutin viikkotyöajalla.
Päätös kirkkoneuvosto:
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

46 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

Viranhaltijapäätökset joulukuu 2021-huhtikuu 2022
sote uudistuksen vaikutukset kirkollisveroon
o soteuudistuksessa kirkollisveron vähennykset pienevät ja verotulot
kasvavat => seurakuntien veroprosenttiin kohdistuu alentamispaine
o verohallinnon laskelman mukainen kirkollisveron alentamistarve on
vuoden 2023 alusta Ähtärin seurakunnassa n. 0,12 % ja verohallinto
on alentamistarve laskemassa meille esittänyt kirkollisveroprosentiksi
1,65 %
o tähän kohdistuu kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Johanna
Simpasen mukaan useita riskejä ja hän kehottaa seurakuntia tarkkaan
harkitsemaan veroprosentin alentamisvaran ennen päätöksiä
▪ riski kehittyykö henkilöverotulot ennusteen mukaan

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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▪

-

kirkolle maksettavan valtiorahoituksen veropäätökset; onko valtion, kuntien, hyvinvointialueiden ja kirkon jako-osuudet verohallinnon painelaskelman mukaisia vai eivät
Yleisraportti 3/2022 Kirkkohallituksesta
Kirkkoherrojen maanpuolustuspäivät Vaasassa 28.4.2022.
PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

47 § 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 esille tulleita asioita.

48 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17,57, jonka lopuksi laulettiin virsi 967:1-3.
Kirkkoherra luki Herran siunauksen.
Kirkkoherran antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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