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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 31.8.2022 KLO
17.00 Kirkonmäellä

Käsiteltävät asiat
68 §
Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
69 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
70 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
71 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
Ilmoittaminen
72 §
Katselmukset ja niihin liittyvät asiat
- Hautausmaalla
o pienen vanhimman hautausmaan rakennuksen kunnostus Maarit
Mannilan ohjeella
o Hautaustoimen ja hautainhoitorahaston hinnastot 2023
o Koirakieltokylttien muuttaminen
- Hautausmaan huoltorakennuksen tarpeet
- Siunauskappelin asiat
- Kirkkovenerakennuksen asiat
73 §
Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023
74 §
Talousarvio lähtökohdat vuodelle 2023
- muutokset kustannuspaikkojen tulosyksiköissä
75 §
Lisätalousmäärärahat
76 §
II diakonian viran auki laittaminen
77 §
Tiedoksi saatettavat asiat
78 §
Muut / kiireelliset asiat
79 §
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Ähtärissä 25.8.2022
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.9. – 19.9.2022 viraston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
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KOKOUSKUTSU / PÖYTÄKIRJA
Aika:

Keskiviikkona 31.8.2022 klo 17.00

Paikka:

Kirkonmäellä

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

poissa
x
poissa
x
x
poissa
x
x
x

Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut
Pusaa Elina
Jousmäki Marjatta
Kantoniemi, Sanni-Maiju
Klaavo Kalle

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

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
Nuva:n edustaja
talouspäällikkö, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä __.__.2022

____________________
Peltokangas Kalle
puheenjohtaja

____________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa ____/___.2022

____________________
Kotamäki Leila

Pöytäkirjantarkastajien merkintä

____________________
Riihimäki Helena
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poissa
poissa

x

x
x
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x

Sivu 3
KIRKKONEUVOSTO

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

7/2022

31.8.2022

’

68 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Avattiin kokous, suoritettiin katselmus ja pidetään alkuhartaus, jonka alussa laulettiin v. 409:1,5. Suoritettiin nimenhuuto. Muistettiin Leila Kotamäkeä syntymäpäivän johdosta.
69 § 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 17.8.2022 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.
70 § 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.
71 § 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.
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Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Kotamäki Leila ja
Riihimäki Helena. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
2.9.2022.
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 2.9. – 19.9.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Kotamäki Leila ja
Riihimäki Helena. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa viimeistään
2.9.2022.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.9. – 19.9.2022 palvelutoimiston aukioloaikana julkisilta osiltaan.

72 § KATSELMUKSIEN TEKEMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT ASIAT

-

-

Huomioita tarvitsevat asiat:
Hautausmaalla
o pienen vanhimman hautausmaan rakennuksen kunnostus Maarit
Mannilan ohjeella
o Hautaustoimen ja hautainhoitorahaston hinnastot 2023
o Koirakieltokylttien muuttaminen (kiinnipitokyltti koirille)
Hautausmaan huoltorakennuksen asiat
Siunauskappelin asiat
Kirkkovenerakennuksen asiat

Katselmus hautausmaalla ja hautausmaan selvitystyöryhmän työhön
Hautaustoimen ohjesäännön 13 §:n mukaa kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset, sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava:
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
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2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista

Katselmus huoltorakennukseen
Katselmus siunauskappelilla
Katselmus kirkkovenerakennukseen

Talouspäällikön esitys:
1. Kirkkoneuvosto suorittaa katselmukset
2. Päätetään vanhimman hautausmaan rakennuksen kunnostuksen valmistelun aloittamisesta
3. Päätetään katselmuksessa esille tulevista asioista tai niiden valmistelusta.
4. Hautaustoimen ja hautainhoitorahaston hinnastot 2023

Päätös:
1. Kirkkoneuvosto suoritti katselmukset.
2. Päätettiin aloittaa vanhimman hautausmaan rakennuksen kunnostuksen
suunnittelun Maarit Mannilan muistion mukaan ja valtuutti talouspäällikön
päättämään rakennuksen kunnostuksesta.
3. Katselmuksessa hautausmaalla ja kirkon pihassa todettiin:
o Hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa on noudatettu.
o Hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa.
o Yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti.
o Seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
o Koirain hautausmaalle tuontikielto kyltit vaihdetaan koirien kiinnipitoa
edellyttäviin kyltteihin.
o Hautausmaan pensaat ovat kasvaneet ja levinneet runsaasti. Todettiin niiden tarvitsevan leikkausta ja tarvittaessa poistamista.
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o Hautausmaan ja kirkon edessä olevat kukkaneliöt voidaan muuttaa
puutarhuri Severi Koiviston suunnitelman mukaisesti. Kirkon edessä
olevaan kukkaneliöön istutetaan monivuotiset perennat ja hautausmaan kukkaneliö poistetaan kokonaan.
o Viime kesänä poistettujen Tuijien kannot on poistettu ja tilalle ei ole
tarvetta istuttaa uusia puita.
o Kirkko puutarhasta kaadettujen puiden tilalle ei ole istutettu uusia
puita ja uusien puiden tarvetta ei nähty olevan.
o Huolto- ja sosiaalirakennuksien katselmuksessa ei ollut huomioita.
o Siunauskappelin kunnostamisella ei ole kiirettä Maarit Mannilan muistion mukaan ja todettiin ettei ole pikaista korjaustarvetta rakennuksessa ja seurataan rakennuksen kuntoa vuosittain.
o Kirkkovenerakennuksen katselmuksessa todettiin, 2020 syksyn vesien johtamisen pysäyttäneen rakennuksen nopean rapistumisen. Rakennus vaatii kokonaisuudessa remonttia ja remontin valmisteluasia
on tällä hetkellä museovirastolla rahoitusta ja avustusta varten esiselvityksessä.
4. Hyväksyttiin yksimielisesti hautainhoitohinnasto vuodesta 2023 alkaen ja
hautaustoimen maksut vuodesta 2023 alkaen.

73 § TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kuluvan vuoden verotilityksiä on saatu seitsemältä kuukaudelta. Ähtärin seurakunnalle kirkollisveroja on kertynyt 3,2 % - 23 428,00 € vähemmän kuin vastaavana ajankohtana v. 2021. Seurakunnan jäsenmäärä on laskussa. Jäsenmäärä
on laskenut kesäkuun loppuun mennessä – 26 henkilöllä. Vuonna 2021 jäsenmäärä laski yhteensä -83 henkilöä. Laskun syynä on syntyvyyden ja kuolleisuuden suuri ero sekä muuttoliike.
Ähtärin seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta
31.12.2021 on 3 662 183 €.
Valtion talousarviomäärärahoista maksettavalla rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakisääteisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 16/2022 28.4.2022
Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien verotuloja valtiolle
hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä. Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä muuttamalla valtion tuloveroasteikkoa, kuntien
veroprosentteja sekä useita eri vähennyksiä. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat
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yhdistetään siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein
ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa.
Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yks. ja valtion verotusta
kiristetään vastaavasti. Valtion verotuksen kiristäminen toteutetaan pääasiassa tuloveroasteikon kautta, joka alkaisi nykyistä alemmalta tulotasolta ja siihen tulisi yksi porras lisää. Kirkollisveroprosenttien alentaminen jätetään seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi.
Verouudistuksessa kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 54 milj. euroa, ellei
veroprosentteja alenneta alentamispainetaulukon mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä
vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon.
Kirkko siis saisi sote-verouudistuksen yhteydessä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntaan kuuluvat verovelvolliset maksaisivat kirkollisveroa nykyistä enemmän. Jotta
uudistus olisi kirkollisveron osalta tuottoneutraali, kirkollisveroprosentin keskimääräinen
alentamistarve on valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kokonaistasolla noin 0,08
prosenttiyksikköä. Alentamistarve jakautuu kuitenkin seurakuntien välillä eri tavalla, johtuen erilaisista veropohjista. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkollisveroprosentti
määrätään 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, minkä johdosta pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä.
Koska joidenkin seurakuntien kohdalla alentamistarve on vähemmän kuin pienin mahdollinen alentaminen, kirkollisvero todennäköisesti kiristyisi uudistuksen yhteydessä hieman
joissakin seurakunnissa. Tämänhetkisen arvion mukaan kirkollisveron tuotto kasvaisi yhteensä noin 18 milj. eurolla, vaikka kirkollisveroprosentteja alennettaisiin alentamispainelaskelman mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että seurakunnan jäsenten kirkollisverorasitus
kasvaa joissakin seurakunnissa hieman. Kirkkohallitus kehottaa seurakuntatalouksia tarkastelemaan kirkollisveroprosenttiaan VM:n alentamispainetaulukko huomioiden, ja
päättämään veroprosentistaan niin, että verouudistus olisi lain tavoitteen mukaisesti neutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökulmasta.
Verotulot ja tuloslaskelmaosa 2021
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 €. Vuoden 2021 talousarviossa tulos oli arvioitu 63 494,35 € alijäämäiseksi. Metsää myytiin 188 054,67 euron edestä. Metsätalouden tuotoksi oli arvioitu 90 000 €. Tilivuoden aikana rahavarat kasvoivat yli 150 000,00 €.
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
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suurempi, minkä ansiosta tulos on reilusti ylijäämäinen. Metsätalouden tuoton ja
kulujen erotus 148 688,84 € ei kuitenkaan puuttuessaan olisi vienyt vuosikatetta
alijäämäiseksi.
Investoinnit olivat vuonna 2021 rahamäärältään 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
€.
Ähtärin seurakunnan tuloveroprosentti oli pitkään 1,60 % vuoteen 2009 asti, vuosina 2010–2013 1,70 % ja vuosina 2014 - 2021 tuloveroprosentti on ollut 1,80 %
ja tänä vuonna 1,75 %. Vuonna 2019 koko kirkon tuloveroprosentti oli keskimäärin 1,43 %.
Naapuriseurakuntien tuloveroprosentit:

Alajärvi
Alavus
Keuruu
Kuortane
Soini
Virrat

2019
1,75 %
1,75 %
1,70 %
1,85 %
1,85 %
1,70 %

2020
1,75 %
1,75 %
1,80 %
1,85 %
1,85 %
1,70 %

2021
1,75 %
1,75 %
1,80 %
1,85 %
1,85 %
1,70 %

ka. 1,78 %

Verrokkiseurakuntien tuloveroprosentit v. 2020:
Lapuan hpk
Isokyrö
Joutsa
Teuva
Viitasaari
Hankasalmi

%
1,75
1,75
1,75
1,60
1,70

Koko maa
Kannus
Kittilä
Larsmo
Malax
Outokumpu

%
1,60
1,50
1,90
1,90
1,65

ka. 1,71 %
Vuoden 2021 arvioidulla tulopohjalla 0,05 %-yksikön lasku olisi n. 60 800 €.
Sote uudistuksen vaikutukset kirkollisveroon ovat seuraavat:
o soteuudistuksessa kirkollisveron vähennykset pienevät ja verotulot
kasvavat => seurakuntien veroprosenttiin kohdistuu alentamispaine,
koska valtio on ilmoittanut, ettei soteuudistuksella varotukseen vaikutusta.
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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 %, vaikka alentamispainelaskelman mukaan kirkollisveroprosentiksi tulisi 1,63 %.
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
▪ Ähtärin seurakunnan osalta riskit ovat erittäin pienet ja tällä
hetkellä oleva tilanne ei vaadi muutenkaan kirkollisveron nostamista.
▪ Ähtärin seurakunnalla on mahdollista kirkollisvero määrätä joko
1,65 % tai 1,60 %.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS KN 7/2022 73 §:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,65 %.
PÄÄTÖS KN 7/2022 73 §:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,65 %.

74 §

TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2023
Seurakunnan talousarvion laadinnan periaatteista päättää kirkkoneuvosto. Seurakunnan toiminta on kyettävä rahoittamaan tulorahoituksella. Rahoituksen riittämisen varmistamiseksi on toimintojen rakenne oltava sellainen, että syntyvät kustannukset eivät ylitä kertyviä tuloja. Omaisuutta myymällä ei toimintaa voida rahoittaa, eikä toisaalta toiminnan kannalta tärkeästä omaisuudesta voida luopua.
Kuluvan vuoden verotilityksiä on saatu seitsemältä kuukaudelta. Ähtärin seurakunnalle kirkollisveroja on kertynyt 3,1 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana v. 2021. Palkkamenojen vaikutukset ensi vuodelle on vielä epävarmat, koska
KirVesTes palkat on voimassa vain helmikuuhun 2023 saakka.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei tässä vaiheessa vaikuta merkittävästi lasten ja nuorten asemaan seurakunnassa. Toiminnan tarkemman suunnittelun yhteydessä lasten ja nuorten
asema on huomioitava.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
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Vuoden 2023 talousarviosuunnittelussa
1.
Merkitään tiedoksi uudet kustannuspaikkojen tulosyksiköt.
2.
Toimintaan kohdistuvat harkinnanvaraiset menot pidetään kuluvan
vuoden tasolla.
3.
Voimassa oleva palkkamenoihin varataan 2,4 % korotus.
4.
Verotulojen arvioidaan nousevan vuoden 2022 tasosta 1,0 %. Arviota
tarkennetaan, kun nähdään loppuvuoden kertymiä.
5.
Metsätalouden talousarvio laaditaan voimassa olevan metsänhoito
suunnitelman mukaisena.
6.
Investointiosaan varataan tarvittavat määrärahat seurakunnan
toiminnan kehittämistä ja laitehankintoja varten.
7.
Viranhaltijat ja työntekijät valmistelevat kirkkoneuvostolle
yksityiskohtaisen esityksen työmuotojen ja kiinteistöjen määrärahatarpeista lokakuun loppuun mennessä.
PÄÄTÖS:
Kaikki kohdat hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa.

75 § LISÄTALOUSMÄÄRÄRAHAT
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 rakennukset palvelevat hautausmaan käyttäjiä ja työntekijöitä. Hautausmaan huoltorakennuksilla sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat, tarvike ja välinevarastot
sekä työtilat. Hautausmaan rakennuksiin luetaan myös siunauskappeli.
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,
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muihin pitkäaikaisiin tarvikkeisiin, sähkötyökalujen hankintaan ja vesikaivojen kunnostukseen 6 500,00 €. Kaivuriin rasvarilaite ja polttoöljysäiliö yhteensä 3 000,00 € (rasvarin
kustannukset kysytty elokuussa 2021 arvioitu hinta 2600,00 € + asennus tuntityönä 65,00
€/h + alv 24 %).
Seurakuntatalot 1015060000
Talousarvioon 2022 on varattu määräraha seurakuntakeskuksen piha-alueelle tehtäville
leikkivälineille 10 000,00 €, vuodelle 2022 päältä ajettavan ruohonleikkurin hankintaan
4 000,00 € ja kameravalvonnan hankintaan varataan vuodelle 2022 määrärahaa
4 000,00 €.

Kirkkoneuvosto 5/2022 54 § kirkkoneuvosto on käsitellyt
-

Varkaus huoltorakennuksella
o Hautausmaan huoltorakennukselta on varastettu kaikki akkukäyttöiset
käsityökalut, porakoneet, piikkauskoneet ym. tällä viikolla maanantain
23.5.2022 klo 7 – tiistain 24.5.2022 klo 9 välisenä aikana
o tehty rikosilmoitus asiasta
o toimenpiteen tulevaisuuteen ja niistä keskustelut

-

Kameravalvonta seurakuntakeskukselle ja hautausmaan huoltoalueelle

Varastettujen tavaroiden uushankintahinta on yhteensä noin 3600 euroa.
Seurakuntakeskuksen kameravalvontaan on talousarviossa varattu määrärahat ja
tämä hankinta on talousarviomäärärahan käyttöä. Seurakuntakeskuksella voidaan
hyödyntää olemassa olevaa dataverkkoa, ja kustannukset ovat pienet kaapeleiden
osalta.
Hautausmaalle ei ole talousarviossa varattu kameravalvontaan tarvittavaa määrärahaa. Kameravalvonta on kuitenkin halvempi kuin uusien hankinta varastettujen
tilalle.
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.
Seurakuntakeskuksen kameroiden hankintahinta on asennuksineen yhteensä
4575,60 € ja huoltorakennuksen tarjouksen mukaan 2845,80 €. Tarjouksissa ei ole
mukana kamerakaapelit 6,95 €/m + liittimet 18 €/kpl.
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Seurakuntakeskuksen kameravalvonta on asennettu elokuu alussa ja hautausmaan huoltorakennukselle asennettaan syyskuun aikana.
Kaivurin rasvarin kustannukset 5 319,60 €, joka sisältää laitteen, asennuksen ja 25
kg laitteeseen tulevaa käyttörasvaa (arvo 620,00 €). Laite asennuksineen n.
4700,00 €.
LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätös ei vaikutta lasten asemaan seurakunnassa olennaisesti.

Talouspäällikön esitys KN 7/2022 75 §:
Kirkkoneuvosto päättää
1. Valtuuttaa talouspäällikön päättämään kameroiden hankinnasta hautausmaan
huoltoalueelle enintään 5 000,00 euron hintaan saakka.
2. esittää kirkkovaltuustolle, että
a. se varaa hautausmaakiinteistön tulosyksikölle kameroiden hankintaan lisätalousmäärärahan 5 000,00 euroa,
b. se varaa hautausmaakiinteistölle kaivurirasvarilaitteeseen lisämäärärahaksi 2
320,00 euroa
c. se varaa lisätalousarvio määrärahan lisäyksen seurakuntakeskuksen tulosyksikölle kameravalvontaan 750,00 €.
Päätös KN 7/2022 75 §:
Hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä muodossa.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että
a. se varaa hautausmaakiinteistön tulosyksikölle kameroiden hankintaan lisätalousmäärärahan 5 000,00 euroa,
b. se varaa hautausmaakiinteistölle kaivurirasvarilaitteeseen lisämäärärahaksi 2
320,00 euroa
c. se varaa lisätalousarvio määrärahan lisäyksen seurakuntakeskuksen tulosyksikölle kameravalvontaan 750,00 €.
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76 § II DIAKONIAN VIRAN AUKI LAITTAMINEN
Kirkkoherran esitys KN 6/2022 8.6.2022 63 §:
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 Isabella Lehtonen.
Kirkkoneuvoston päätös 63 §:
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 Isabella Lehtonen.
Kirkkovaltuusto esitys 34 §:
Kirkkovaltuusto
1. merkitsee tiedokseen kohdat 1 ja 5.
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,
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KV 3/2022 päätös 34 §:
Hyväksyttiin kaikki kohdat yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Viran johtosäännöstä:
”Varhaiskasvatuksesta ja lähetystyöstä vastaavan diakonian viranhaltijan tehtävänä on suunnitella, kehittää, toteuttaa ja koordinoida seurakunnan varhaiskasvatusta. Lisäksi viranhaltija osallistuu perhetyön kehittämiseen ja toteutukseen
yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Virkaan kuuluu 70 % varhaiskasvatusta ja 30%:lla seurakunnan lähetyssihteerin tehtävistä vastaaminen. Tarkoitus
on toteuttaa seurakunnan lähetystyötä kaste- ja lähetyskäskyn mukaisesti. Viranhaltija valmistelee ja esittelee toimialaan kuuluvat asiat lähetystyön vastuuryhmälle ja vastaa lähetystyön hallinnosta, suunnittelusta ja osallistuu toteutukseen. Viranhaltija sijaistaa diakonia loma-aikoina.”

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätös vaikuttaa olennaisesti lasten asemaan
seurakunnassa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) Laittaa varhaiskasvatuksesta ja lähetystyöstä vastaavan II diakonian viran auki haettavaksi ajalle 1.9.-3.10.2022.
2) Valitsee haastatteluryhmäksi johtoryhmän ja NUVA:n edustajan Sanni-Maiju Kantoniemen
3) Hyväksyy hakuilmoituksen julkaistavaksi kirkon rekry-sivulla, seurakunnan nettisivuilla ja facebook-sivulla sekä TE-palvelujen avoimet työpaikat-nettisivuilla
4) Merkitsee tiedoksi haastatteluryhmän kokoontumiset ja haastattelupäiväksi 5.10.
5) Merkitsee tiedoksi, että valinta tapahtuu ylimääräisessä kirkkoneuvoston kokouksessa 12.10. klo 16.30
6) Uusi viranhaltija ottaa viran vastaan 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan.
Päätös kirkkoneuvosto:
Päätettiin yksimielisesti kaikki kohdat esityksien mukaan.

77 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Tiedoksi saatettavat asiat
- Verotulot 8/2022
- kuukausiraportti 7/2022
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PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

78 § 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 eikä kiireellisiä asioita.

79 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18,37, jonka lopuksi laulettiin virsi 548:1.
Kirkkoherra luki Herran siunauksen.
Kirkkoherran antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
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