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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 8.6.2022 KLO
17.00 Seurakuntakeskuksella

Käsiteltävät asiat
57 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
58 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
59 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
60 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
Ilmoittaminen
61 §
Valmiussuunnitelman hyväksyminen
62 §
Kameravalvonta seurakuntakeskukselle ja hautausmaan huoltoalueelle
63 §
Varhaiskasvatuksen työntekijän valmistelut
64 §
Suntio-kiinteistötyöntekijän toimen täytön valmistelut
65 §
66 §
67 §

Tiedoksi saatettavat asiat
Muut / kiireelliset asiat
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 1.6.2022
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.6. – 27.6.2022 viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 8.6.2022 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
poissa
x
x
x
x
x
poissa
x

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2022

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2022

____________________
Eloranta Ritva

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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57 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 125. Suoritettiin nimenhuuto.
58 § 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 3.6.2022 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.
59 § 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.
60 § 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 Ahola Pirkko ja
Akonniemi Ulla. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
10.6.2022.
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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 palvelutoimistossa 10.6. – 25.6.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Eloranta Ritva ja
Kantoniemi Sanni-Maiju. Pöytäkirja tarkastetaan palvelutoimistossa viimeistään
10.6.2022.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.6. – 25.6.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
61 § VALMIUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto tehtävänä on tarkistaa valmiussuunnitelma toimikautensa jälkimmäisenä vuotena. Tekniset muutokset suunnitelmaan tekee valmiuspäällikkö virkamiestyönä. Valmiussuunnitelma päivitetään tarvittaessa ja kahden vuoden välein.
Päivityksestä vastaa kirkkoherra.
Kirkkoherra on päivittänyt valmiussuunnitelman.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asemaan. Seurakunnan pitää kriisien ja poikkeusolojenkin aikaan pystyä toimimaan perustehtävänsä
mukaisesti. Uhkien kartoitus ja riskien todennäköisyyden arvioiminen on normaaliajan varautumista poikkeusolojen aikaiseen toimintaan seurakunnassa.

PÄÄTÖSEHDOTUS KIRKKOHERRA:
Kirkkoneuvosto
1.) hyväksyy valmiussuunnitelman päivityksen.
2.) Lähettää valmiussuunnitelman tuomiokapitulin vahvistettavaksi
3.) Päättää asettaa valmiussuunnitelman julkisilta osiltaan nähtäville seurakunnan kotisivuille.
PÄÄTÖS KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti
1.) hyväksyi valmiussuunnitelman päivityksen.
2.) Lähettää valmiussuunnitelman tuomiokapitulin vahvistettavaksi

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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3.) Päätti asettaa valmiussuunnitelman julkisilta osiltaan nähtäville seurakunnan
kotisivuille.
62 § KAMERAVALVONTA SEURAKUNTAKESKUKSELLE JA HAUTAUSMAAN HUOLTOALUEELLE
Talousarvio 2022
Kiinteistötoimen tavoitteena on ylläpitää ja hoitaa seurakunnan kiinteistöjä niin, että ne
palvelevat toimintaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Kiinteistötoimen menot muodostuvat pienistä korjaus- ja huoltotöistä, sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kuluista,
kuten lämmitys- ja sähkömenoista. Myös kiinteistötyöntekijöiden ja keittiöhenkilökunnan
palkkamenoja maksetaan kiinteistötoimen talousarviosta. Suurempia hankkeita varten
tehdään määrärahavaraus talousarvion investointiosaan.
Hautausmaakiinteistöt 1014030000
Hautausmaan yleishoito, hautaukset, kaluston hankinta ja huolto. Yksityisiä hautoja hoidetaan erillisillä sopimuksilla hautainhoitorahaston kautta. Hautausmaan yleisvaikutelmaa kohennetaan suunnitelmallisella hoitotyöllä ja uusilla istutuksilla. Hoitotöissä noudatetaan kirkkoneuvoston vahvistamaa suunnitelmaa hautausmaan hoidosta ja kunnostamisesta.
Talousarvioon sisältyvät normaalit käyttömenot, joista suurimman osan muodostavat
henkilöstö- ja toimistomenot. Hautausmaan menot syntyvät lähinnä palkkamenoista ja
hautausmaalle kesäkaudella hankittavista hoitotarvikkeista. Hautausmaan kastelulaitteisiin varataan talousarvioon määrärahaksi sankarihautausmaan kastelujärjestelmään,
muihin pitkäaikaisiin tarvikkeisiin, sähkötyökalujen hankintaan ja vesikaivojen kunnostukseen 6 500,00 €. Kaivuriin rasvarilaite ja polttoöljysäiliö yhteensä 3 000,00 €.
Seurakuntatalot 1015060000
Talousarvioon 2022 on varattu määräraha kameravalvonnan hankintaan 4 000,00 €.

Seurakuntakeskuksen kameravalvontaan on talousarviossa varattu määrärahat ja
tämä hankinta on talousarviomäärärahan käyttöä.
Hautausmaalle ei ole talousarviossa varattu kameravalvontaan tarvittavaa määrärahaa.
Hankinnassa arvioidaan tarvitsevamme yhden ympäripyörivän kameran sosiaalitilan sisäänkäynnin lähelle ja suunnatun yhden pitkäkantaman kameran hankinnan
sosiaalitilan huoltorakennuksien oville kuvaamaan. Pyörivän kameran valvonta-alueena olisi sosiaalitilan ja kirkkovenesuojan takapuolen varastojen valvonta.
Pitkänkantaman kameralla valvotaan huoltorakennuksen kaikkia ovia.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
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1. Valtuuttaa talouspäällikön päättämään kameroiden hankinnasta seurakuntakeskukselle. Alustava hinta viime vuodelta n. 3600,00 € kysytty talousarviota
varten, arvioitu hinta nyt 4650,00 €.
2. Valtuuttaa talouspäällikön päättämään kameroiden hankinnasta hautausmaan
huoltoalueelle enintään 2300,00 euron hintaan saakka.
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se varaa hautausmaakiinteistölle kameroiden
hankintaan lisätalousmäärärahan ja mikäli määräraha ei riitä, niin lisätalousarvio määrärahan tuohon seurakuntakeskuksen kameravalvontaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. Valtuuttaa talouspäällikön päättämään kameroiden hankinnasta seurakuntakeskukselle. Alustava hinta viime vuodelta n. 3600,00 € kysytty talousarviota varten, arvioitu hinta nyt 4650,00 €.
2. Valtuuttaa talouspäällikön päättämään kameroiden hankinnasta hautausmaan huoltoalueelle enintään 2300,00 euron hintaan saakka.
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se varaa hautausmaakiinteistölle kameroiden
hankintaan lisätalousmäärärahan ja mikäli määräraha ei riitä, niin lisätalousarvio määrärahan tuohon seurakuntakeskuksen kameravalvontaan.

63 § 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

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

/

Sivu 7
KIRKKONEUVOSTO

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

6/2022

8.6.2022

’

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
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

Pöytäkirjantarkastajien merkintä
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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 11.5.2022 44 §:
Päätettiin esityksen mukaisesti lisäyksenä kuullaan myös lastenohjaajia.
Viran hakuaikana 22.4.-31.5.2022 ei saapunut yhtään hakemusta eikä yhtään yhteydenottoa
asiasta kiinnostuneilta tullut. Hakemisesta lähetettiin tieto Diak:n opintotoimistoon, jossa se
jaettiin opiskelijoiden intraan. Samaan aikaan Vantaan seurakuntayhtymässä oli haettavana
varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, johon tuli neljä hakemusta.
Laajennettu yhteistyötoimikunta käsitteli asian 2.6.
”Osallistujat: Kalle Klaavo, työsuojelupäällikkö
Riikka Aittolampi, työsuojeluvaltuutettu
Soile Autio, luottamusmies (JUKO ry), puheenjohtaja
Marita Hursti, luottamusmies Kirkon alat
Kalle Peltokangas, kirkkoherra

1§

Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka

Kalle Peltokangas kertoi varhaiskasvatuksen ohjaajan viran hakutilanteesta. Hakemuksia
avoinna olevaan virkaan ei tullut yhtään. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan
hakua jatketaan tilanteessa, jossa hakijoita ei ole.
Lapsityön ensi syksyn tilanteen ratkaisuksi esitetään, että elokuun alusta joulukuun loppuun
palkataan määräaikainen lastenohjaaja. Kalle Peltokangas on alustavasti kysynyt tehtävään
Isabella Lehtonen, hänen opintonsa eivät ole vielä valmiina, mutta hänellä on mahdollisuus
ottaa työ vastaan. Hänen koulupäiviensä ajaksi sijaiseksi on lupautunut Paula Kilponen. Paula
Kilponen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan.
Lähetyssihteerin tehtävät hoitavat syksyn 2022 aikana nykyinen viranhaltija.
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Yhteistyötoimikunta esittää, että varhaiskasvatuksen ohjaajan viran hakuaikaa ei jatketa. Kirkkoneuvostolle esitetään, että varhaiskasvatuksen ohjaajan virka muutetaan diakonian viraksi,
jonka vastuualueena on varhaiskasvatus ja lähetystyö. Asia käsitellään elokuun kirkkovaltuustossa.”
Isabella Lehtonen on käytettävissä lastenohjaajan toimeen 1.8. alkaen. Hänellä on enää yksi
näyttö suoritettavana opiskeluissaan lastenohjaajaksi.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätös vaikuttaa lasten asemaan seurakunnassa
olennaisesti. Seurakunnan on saatava lisää henkilöstöresurssia varhaiskasvatukseen, koska
toinen lastenohjaajista ei tee tällä hetkellä täyttä työaikaa ja määräaikainen lastenohjaaja on
jäämässä eläkkeelle.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Varhaiskasvatuksen ohjaajanviran hakua ei jatketa, vaan virantäyttö keskeytetään,
2. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa diakonian viran,
jonka vastuualueena on varhaiskasvatus ja lähetystyö (30 %),
3. Hyväksyy varhaiskasvatuksesta ja lähetystyöstä vastaavan diakonian viran johtosäännön ja tehtävänkuvauksen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi elokuussa,
4. Hyväksyy varhaiskasvatuksesta ja lähetystyöstä vastaavan diakonian viran palkkaluokaksi 503,
5. lastenohjaajan toimi täytetään määräaikaisesti 1.8.2022 alkaen 31.12.2022 saakka,
kunnes virkajärjestelyt saadaan päätökseen. Työntekijän kohdalla noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Määräaikaiseen lastenohjaajan toimeen palkataan epäpätevänä Isabella Lehtonen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että
1. Varhaiskasvatuksen ohjaajanviran hakua ei jatketa, vaan virantäyttö keskeytetään,
2. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa diakonian viran,
jonka vastuualueena on varhaiskasvatus ja lähetystyö (30 %),
3. Hyväksyy varhaiskasvatuksesta ja lähetystyöstä vastaavan diakonian viran johtosäännön ja tehtävänkuvauksen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi elokuussa,
4. Hyväksyy varhaiskasvatuksesta ja lähetystyöstä vastaavan diakonian viran palkkaluokaksi 503,
5. lastenohjaajan toimi täytetään määräaikaisesti 1.8.2022 alkaen 31.12.2022 saakka,
kunnes virkajärjestelyt saadaan päätökseen. Työntekijän kohdalla noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Määräaikaiseen lastenohjaajan toimeen palkataan epäpätevänä Isabella Lehtonen.
64 § SUNTIO-KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTÖN VALMISTELUT
Vuodesta 2020 lähtien seurakunnassa on ollut suntio-kiinteistötyöntekijän toimi
100 % työajalla.
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Suntio-kiinteistötyöntekijä toimi on tullut vapaaksi 12.5.2022 Anne Jutilan työsuhteen päätyttyä.
Suntion ja kiinteistötöiden järjestämisessä on tällä hetkellä vaihtoehtoisesti mahdollista
1. Palkata osa-aikaisesti 60 % työajalla suntio-kiinteistötyöhön henkilö ja toimintakeskus kiinteistönhoito- ja siivoustyöt seurakuntakeskuksessa ja matkailualueella järjestetään ostopalveluilla.
2. Palkata toimeen kokoaikaisesti 100 % suntio-kiinteistötyöntekijä, jolla on koko
vuoden suntiontyötä ja vastuu seurakuntakeskuksen ja matkailualueen kappelin kiinteistöhoitotöistä sekä viikonloppuina kirkon kiinteistönhoitotyöt työpäivinään
3. Palkata toimeen kokoaikaisesti 100 % suntio-kiinteistötyöntekijä samalla toimenkuvalla kuin aikaisemmin

Yhteistyötoimikunta 2.6.2022
2§ Suntio-kiinteistötyöntekijän toimi
Johtoryhmässä on käsitelty asiaa. Johtoryhmän esitys on, että palkataan täysipäiväinen suntio- kiinteistötyöntekijä, jonka vastuualueena on seurakuntakeskus
ja matkailualueen kappeli. Tehtävään on suunniteltu kuuluvan kuukauden aikana
kolmena viikonloppuna suntion tehtäviä, vapaaviikonloppuina suntion työn hoidetaan suntioringin toimesta.
Yhteistyötoimikunta esittää suntio- kiinteistötyöntekijän tehtävän täyttämisen 60
%. Tehtävän täyttämistä esitetään määräaikaisena vuosikerrallaan. Määräaikaisuuden perusteena on keskeneräiset työjärjestelyt ja tulevat eläköitymiset. Tehtävään kuuluu suntion töiden lisäksi myös kiinteistönhoidon tehtäviä kirkossa ja
seurakuntakeskuksessa. Yhteistyötoimikunta näkee, että tässä tilanteessa on tärkeää huomioida tuleva tiukkeneva talouskehitys.
Matkailualueen kappelin ja seurakuntakeskuksen ovensuualueiden lumitöiden tekemisestä käydään keskustelua toimintakeskuksen kanssa. Kalle Klaavo hoitaa
asiaa.
Haudankaivamiseen liittyvistä sijaisjärjestelyistä keskustellaan Vesa Tuiran
kanssa kuluvalla viikolla.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. palkata osa-aikaisesti 60 % työajalla (23 h/vko) suntio-kiinteistötyöhön henkilö vuodeksi ja kiinteistönhoito- ja siivoustyöt seurakuntakeskuksessa ja
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matkailualueella järjestetään ostopalveluilla. Palkkaus palkkaluokan 303 mukaan ilman koulutusta oleva ja koulutuksen omaava palkkaluokka on 402.
2. hyväksyä 60 % suntio-kiinteistötyöntekijän tehtävänkuvauksen
3. valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran laatimaan paikan hakuilmoituksen,
laittamaan paikan auki hakuajalla 9.6.2022 – 16.6.2022 väliseksi ajaksi.
4. Valtuuttaa kirkkoherran päättämään valinnasta, töiden aloittamisesta ja tekemään kaikki tarvittavat päätökset
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti
1. palkata osa-aikaisesti 60 % työajalla (23 h/vko) suntio-kiinteistötyöhön henkilö vuodeksi ja kiinteistönhoito- ja siivoustyöt seurakuntakeskuksessa ja
matkailualueella järjestetään ostopalveluilla. Palkkaus palkkaluokan 303 mukaan ilman koulutusta oleva ja koulutuksen omaava palkkaluokka on 402.
2. hyväksyä 60 % suntio-kiinteistötyöntekijän tehtävänkuvauksen
3. valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran laatimaan paikan hakuilmoituksen,
laittamaan paikan auki hakuajalla 9.6.2022 – 16.6.2022 väliseksi ajaksi.
4. Valtuuttaa kirkkoherran päättämään valinnasta, töiden aloittamisesta ja tekemään kaikki tarvittavat päätökset

65 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Tiedoksi saatettavat asiat
-

Hallinnon kokoukset syksyllä 2022.
Hallinnon vuosikello

PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

66 § 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.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

/

Sivu 12
KIRKKONEUVOSTO

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

6/2022

8.6.2022

Ei ollut muita eikä kiireellisiä asioita.

67 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17,44, jonka lopuksi laulettiin virsi 122. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.
Kirkkoherran antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
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