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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 25.5.2022 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella

Käsiteltävät asiat
49 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
50 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
51 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
52 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
Ilmoittaminen
53 §
Lapuan hiippakunnan keskusrekisterisopimuksen hyväksyminen
54 §
Tiedoksi saatettavat asiat
- Varkaus huoltorakennuksella
o Hautausmaan huoltorakennukselta on varastettu kaikki akkukäyttöiset
käsityökalut, porakoneet, piikkauskoneet ym. tällä viikolla maanantain
klo 7 – tiistain klo 9 välisenä aikana
o tehty rikosilmoitus asiasta
o toimenpiteen tulevaisuuteen ja niistä keskustelut
- Kameravalvonta seurakuntakeskukselle ja hautausmaan huoltoalueelle
55 §
56 §

Muut / kiireelliset asiat
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 25.5.2022
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.5. – 13.6.2022 viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 25.5.2022 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

x
x
poissa
x
x
poissa
x
poissa
x

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä 25.5.2022

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu palvelutoimistossa 25.5.2022

____________________
Lindroos Veikko

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

____________________
Syrjänen Altti
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49 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous ja pidetään alkuhartaus. Suoritettiin nimenhuuto.

50 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut
tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 § mukaan kirkkoneuvoston kokouskutsussa oleva
aika on ohjeellinen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan, koska kirkkoneuvoston
ohjesäännön mukaisesta kokouskutsu ajasta voidaan poiketa kiireellisen asian käsittelemiseksi. Kirkkovaltuusto voi ottaa kokouksessaan päätettäväksi asian, joka
on kirkkoneuvoston valmisteltava ja kirkkovaltuuston kokous keskeytetään kirkkoneuvoston valmistelun ajaksi. Kirkkojärjestys 8 luku 5 § 3 momentti. Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi
päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 23.5.2022 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.

51 § 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: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

52 § 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.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Veikko Lindroos ja
Altti Syrjänen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
25.5.2022.
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.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.5. – 13.6.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Veikko Lindroos
ja Altti Syrjänen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
25.5.2022.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.5. – 13.6.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.

53 § LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEKESKUSREKISTERISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Asian vireille tulo Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin johtajan esityksestä:
Lähettäjä: Palola Tuomas <tuomas.palola@evl.fi>
Lähetetty: maanantai 16. toukokuuta 2022 11.53
Vastaanottaja: ahtarin.seurakunta@evl.fi <ahtarin.seurakunta@evl.fi>
Aihe: Pöytäkirjanote: Jyväskylän seurakunta - Lapuan hiippakunnan akr yhtjk 10.05.2022 §
11 Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin sopimuksen päivittäminen 2022
Asia: Lapuan hiippakunnan alueellinen keskusrekisterin perustaminen, sopimuksen ja
yhteisjohtokunnan johtosäännön tarkennusten hyväksyminen
Asianumero: DJYV/714/00.02.10/2019
Käsittelijä: Tuomas Palola.
Käsittelijän puhelinnumero:
Käsittelijän sähköpostiosoite: tuomas.palola@evl.fi
Hei!
Sopijaseurakuntien kirkkovaltuustojen pitäisi hyväksyä uusi sopimus Soinin seurakunnan
liittyessä uudeksi sopijaosapuoleksi. Kirkkoneuvostokäsittelyn kautta kirkkovaltuustoon.
Tavoiteaika on se, että saisimme uuden sopimuksen voimaan 1.8.2022 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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Tämä viesti on lähetetty asiankäsittelyjärjestelmästä. Viestiin ei voi vastata sähköpostilla.
Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä.

Tuomas Palola TT, pastori
050 549 7022
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin johtaja
Sopimuksen käsittely Ähtärin seurakunnassa:
Kirkkoneuvosto 25.5.2022
Kirkkovaltuusto 25.5.2022.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lapuan hiippakunnan
aluekeskusrekisterisopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lapuan hiippakunnan
aluekeskusrekisterisopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

54 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Tiedoksi saatettavat asiat
- Varkaus huoltorakennuksella
o Hautausmaan huoltorakennukselta on varastettu kaikki akkukäyttöiset
käsityökalut, porakoneet, piikkauskoneet ym. tällä viikolla maanantain
klo 7 – tiistain klo 9 välisenä aikana
o tehty rikosilmoitus asiasta
o toimenpiteen tulevaisuuteen ja niistä keskustelut
- Kameravalvonta seurakuntakeskukselle ja hautausmaan huoltoalueelle

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen em. asiat.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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55 § 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.
Päätös:

Ei ollut muita asioita.

56 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17,17.
Kirkkoherran antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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