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KOKOUSKUTSU
Aika:

Keskiviikkona 27.01.2021 klo 18.00

Paikka:

Seurakuntakeskus
Ahola Pirkko
Akonniemi Ulla
Eloranta Ritva (poissa)
Hautakangas Helena
Hautoniemi Hannu
Jousmäki Marjatta
Kantoniemi Sanni-Maiju (poissa)
Kelin Henna
Koiramäki Pirkko
Kotamäki Leila

Kottari Helena
Kujansuu Anu
Lindroos Veikko
Oikari Pirkko (poissa)
Poukka Pasi
Pusaa Elina (poissa)
Riihimäki Helena
Santala Timo
Syrjänen Altti

Paikalla olevat varajäsenet (kenen tilalla)
Leskinen Ulla-Maija (Eloranta)
Salokangas Helena (Oikari)
Muut läsnäolijat:

Kumpula Helena (Kantoniemi)

Klaavo Kalle, talouspäällikkö, sihteeri
Peltokangas Kalle, kirkkoherra

Ähtärissä 13.01.2021
Peltokangas Kalle
kirkkoherra

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

__________________________
Jousmäki Marjatta
puheenjohtaja

__________________________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 27.01.2021

__________________________
Hautakangas Helena

__________________________
Hautoniemi Hannu
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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.01.-03.03.2021 ja nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 13.1.-27.1.2021 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Asialista
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10 §
11 §
12 §
13 §
14 §
15 §

16 §
17 §

Kokouksen avaus ja nimenhuuto
Valtuutettujen esteiden hyväksyminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2021-2022
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021-2022
Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisten vaalien toimittamista varten
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021-2022
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosiksi 2021-2022
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen vaali vuosiksi 2021-2022
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 20212022
Lapuan Hiippakunnan aluekeskusrekisterisopimuksen hyväksyminen
Viestintästrategian hyväksyminen
Tiedoksi saatettavat asiat
- Kirkkoneuvosto on perustanut Nuorten vaikuttajaryhmän, joka nimeää
edustajansa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoukseen. Nuorten
vaikuttajaryhmän toimintaohjesäännön mukaan.
- hallinnon seuraavat kokoukset:
Kv 27.1./26.5. (tilinpäätös)
Kn 10.2./24.3.(tilinpäätöksen allekirjoitus), / 21.4./ 19.5.
Kn mahdollisesti kesäkuussa
- tilintarkastus on 12.5.
- Jory aina kn edeltävällä viikolla
- Seurakunnan tilit ja varainhoitokatsaus

Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoitus
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1§
KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Kirkkovaltuuston iältään vanhin jäsen Marjatta Jousmäki avasi kokouksen. Kirkkoherra Kalle
Peltokangas piti alkuhartauden. Suoritussa nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston
varsinaisista jäsenistä poissa oli Sanni-Maiju Kantoniemi, Ritva Eloranta, Elina Pusaa ja Pirkko Oikari. Varajäsenenä paikalle kutsuttuna oli Ulla-Maija Leskinen, Helena Salokangas ja
Helena Kumpula.Varajäsen Atte Sulkava ilmoitti olevansa estynyt tulemaan kokoukseen.
2§
VALTUUTETTUJEN ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN
Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan
jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa (KJ 7:3,1).
Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Päätettäneen mahdollisten esteiden hyväksymisestä ja varajäsenten kutsumisesta.
PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaan.
3§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8:5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse, sekä
laitettu ilmoitustaululle 13.01.2021.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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4§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Työjärjestys hyväksyttäneen esityslistan mukaan.

PÄÄTÖS:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululle, ellei
niitä lain mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla.
Pöytäkirjantarkastajina ja tarvittaessa ääntenlaskijoina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan jäsenet Hautakangas Helena ja Hautoniemi Hannu. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 27.1.2021.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.01.- 03.03.2021 ja nähtävänä
pitämisestä on ilmoitettu 13.1. - 27.1.2021 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkovaltuusto valinnee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja mahdollisten ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajina ja tarvittaessa ääntenlaskijoina ovat Hautakangas Helena
ja Hautoniemi Hannu. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 27.1.2021.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.01.-03.03.2021 ja nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 13.1.-27.1.2021 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

6§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021-2022
KJ 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkovaltuuston toimikausi alkoi 2019.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.
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PÄÄTÖS:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajan Elina Pusaan.

7§
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021-2022
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.

PÄÄTÖS:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajan Marjatta Jousmäen.

8§

VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN SUHTEELLISTEN VAALIEN TOIMITTAMISTA VARTEN 2021-2022

Ähtärin seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 § 1 ja 2 momenttien mukaan ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista
jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien lautakuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

PÄÄTÖS: Suhteellisten vaalien lautakunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti Anu Kujansuu,
Timo Santala ja Henna Kelin. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Ritva Eloranta,
Ulla Akonniemi ja Helena Kottari.

9§
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021-2022
KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
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Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §: Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra
puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä.
Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §: Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.

PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pirkko Koiramäki.

10 §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2021-2022
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee ohjesäännön mukaisesti kahdeksan
varsinaista jäsentä kirkkoneuvostoon.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin yksimielisesti:
Pirkko Ahola
Hannu Hautoniemi
Sanni-Maiju Kantoniemi
Anu Kujansuu
Altti Syrjänen
Leila Kotamäki
Ulla Akonniemi
Pasi Poukka
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11 §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VAALI VUOSIKSI 2021-2022
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee henkilökohtaisen varajäsenen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle vuosiksi 2021–2022.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yksimielisesti Jukka Marin.

12 §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI
VUOSIKSI 2021-2022
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee henkilökohtaiset varajäsenet kirkkoneuvoston jäsenille vuosiksi 2021–2022.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvoston jäsenille valittiin henkilökohtaiset varajäsenet yksimielisesti seuraavasti:
varsinainen jäsen
Pirkko Ahola
Hannu Hautoniemi
Sanni-Maiju Kantoniemi
Anu Kujansuu
Altti Syrjänen
Leila Kotamäki
Ulla Akonniemi
Pasi Poukka

varajäsen
Ritva Eloranta
Veikko Lindroos
Helena Salokangas
Helena Riihimäki
Atte Sulkava
Helena Kottari
Eira Vanhatupa
Timo Santala

13 §
VIESTINTÄSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN

_________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien merkintä

/

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

KIRKKOVALTUUSTO 1/2021
27.01.2021

Sivu 8

______________________________________________________________________
Kirkkoherra on valmistellut seurakunnalle viestintästrategiaa vuoden 2020 aikana. Viestinnästä on keskusteltu useaan otteeseen työyhteisössä vuoden aikana. Viestintästrategia oli
ensimmäisen kerran viestinnän vastuuryhmän käsittelyssä toukokuussa 2020. Kesän ja syksyn aikana työntekijöillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa viestintästrategiaan. Viestinnän vastuuryhmä käsitteli muutoksitta viestintästrategian toisen kerran lokakuussa 2020. Vastuuryhmä toivoo, että seurakunta jatkaa edelleen myönteistä ja toivoa antavaa viestintää niin kuin
viime vuosina on harjoitettu. Seurakunnan imagon muuttaminen ei tapahdu hetkessä.
Viestintästrategia on laadittu toistaiseksi voimassa olevaksi. Viestinnän vastuuryhmä käsittelee vuosittain viestintästrategian talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittelyn kanssa.
Viestintästrategia liitteenä.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa lasten ja nuorten elämään myönteisesti tarkemman ja kohdennetun viestinnän kautta.
Seurakunta pyrkii tavoittamaan yhä laajemmat yleisöt olemalla lapsi- ja perhemyönteinen
viestinnässään ja tiedotuksessaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä viestintästrategian ja lähettää sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä viestintästrategian.

14 §
LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEKESKUSREKISTERISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Asian vireille tulo Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin johtajan esityksestä:
Hyvät kirkkoherrat,
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin sopijaseurakuntien (vanhojen ja liittyvien) kirkkoherroille
tiedoksi:
Alavuden, Vimpelin ja Ähtärin seurakunnat haluavat liittyä aluekeskusrekisteriin siten, että Alavus
tulee jäseneksi 1.1.2021 alkaen ja Vimpeli sekä Ähtäri 1.1.2022 alkaen. Uusien sopijaosapuolien hyväksyminen aiemmin tehtyyn sopimukseen tarkoittaa käytännössä sopimuksen muuttamista niin paljon, että voidaan puhua uuden sopimuksen hyväksymisestä. Siksi sopimus on vietävä jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla voidaan muuttaa aiemman sopimuksen muutamia kohtia tarkoituksenmukaisemmaksi (toteuttaen samalla aiemman sopimuksen periaatetta so_________________________________________________________________________
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pimustekstin muuttamisesta). Aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunta käsittelee sopimuksen muuttamista kokouksessaan 23.11.2020 ja tulee esittämään jokaiselle sopijaseurakunnalle uuden sopimuksen hyväksymistä.
Tästä johtuen jokaisen sopijaseurakunnan kirkkovaltuuston tulisi käsitellä uusi sopimus ja hyväksyä se
mielellään joulukuun 2020 kokouksessaan tai viimeistään tammi-/helmikuun 2021 kokouksessaan.
Mikäli seurakunnallanne ei jostain syystä ole kirkkovaltuuston kokousta mainittuna ajankohtana,
otattehan yhteyttä allekirjoittaneeseen välittömästi 23.11.2020 jälkeen.
Tarkemmat

ohjeet

ja

materiaali

toimitetaan

mahdollisimman

pian

23.11.2020

jälkeen.

yst terv Tuomas Palola TT, pastori
050 549 7022
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin johtaja
Sopimuksen käsittely Ähtärin seurakunnassa:
Kirkkoneuvosto 16.12.2020
Kirkkovaltuusto tammikuussa 2021 (27.1.2021)
Ähtärin seurakunta liittyy aluekeskusrekisterin jäseneksi 1.1.2022.
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 aluerekisterisopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.
Kirkkoneuvoston Päätös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lapuan hiippakunnan aluerekisterisopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

PÄÄTÖS:
Kirkkovaltuusto hyväksyi Lapuan hiippakunnan aluerekisterisopimuksen. Kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen seurakunnan puolesta.

15 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
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1. Kirkkoneuvosto on perustanut Nuorten vaikuttajaryhmän, joka nimeää
edustajansa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoukseen. Nuorten
vaikuttajaryhmän toimintaohjesäännön mukaan.
2. hallinnon seuraavat kokoukset:
Kv 27.1./26.5. (tilinpäätös)
Kn 10.2./24.3.(tilinpäätöksen allekirjoitus), / 21.4./ 19.5.
Kn mahdollisesti kesäkuussa
3. tilintarkastus on 12.5.
4. Jory aina kn edeltävällä viikolla
5. Seurakunnan tilit ja varainhoitokatsaus (powerpoint liite)
PÄÄTÖS:
Asiat merkittiin tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan.

16 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei ollut muita pöytäkirjattavia asioita.

17 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:56, jonka lopuksi kirkkoherra luki herran
siunauksen.
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