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KOKOUSKUTSU
Aika:
Paikka:

Tiistaina 07.12.2021 klo 17.00
Seurakuntakeskus
Ahola Pirkko
Teams yhteys
Akonniemi Ulla
Eloranta Ritva
Hautakangas Helena
Hautoniemi Hannu
Jousmäki Marjatta
Kantoniemi Sanni-Maiju poissa
Kelin Henna
Koiramäki Pirkko
Kotamäki Leila

Muut läsnäolijat:

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

poissa

poissa

Klaavo Kalle, talouspäällikkö, sihteeri
Peltokangas Kalle, kirkkoherra
Kujansuu Juho, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja

Ähtärissä 26.11.2021
Pusaa Elina
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

___________________
Pusaa Elina
puheenjohtaja

_______________
Klaavo Kalle
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 16.09.2021

__________________________
Kottari Helena

__________________________
Kujansuu Anu

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 08.12.2021-10.01.2022 ja nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 26.11.-6.12.2021 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Todistaa viran puolesta
Ilmoitustaulun hoitaja
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Asialista
46 §
47 §
48 §
49 §
50 §
51 §
52 §
53 §
54 §
55 §
56 §

Kokouksen avaus ja nimenhuuto
Valtuutettujen esteiden hyväksyminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
Vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
Kirkon vuokraaminen musiikkityölle
Tiedoksi saatettavat asiat
Muut mahdolliset asiat
Henkilöstöasiat (ei julkisia asioita)
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoitus

46 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Puheenjohtaja Elina Pusaa avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka aluksi
laulettiin 5:1,2 ja 3. Pidettiin nimenhuuto. Todettiin 16 varsinaista jäsentä 19 jäsenestä. Pasi
Poukka oli etukäteen ilmoittanut esteestä ja varajäseneksi on kutsuttu Eira Vanhatupa.
Teams yhteydellä on Pirkko Ahola.

47 § 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.

48 § 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.
_________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien merkintä

/

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

KIRKKOVALTUUSTO 4/2021
07.12.2021

Sivu 3

______________________________________________________________________
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
nuorten vaikuttajaryhmän edustajalle että laitettu ilmoitustaululle 29.11.2021.
Nuorten vaikuttajaryhmän edustajalla on kirkkovaltuuston kokouksessa puhe- ja läsnäolooikeus.

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

49 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Työjärjestys hyväksyttäneen esityslistan mukaan.

PÄÄTÖS:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

50 § 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 Kottari Helena ja Kujansuu Anu. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa
viimeistään 08.12.2021.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 08.12.2021-10.01.2022 ja nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 26.11.-06.12.2021 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkovaltuusto valinnee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja mahdollisten ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajina ja tarvittaessa ääntenlaskijoina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mu_________________________________________________________________________
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kaan jäsenet Kottari Helena ja Kujansuu Anu. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa
viimeistään 08.12.2021.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 08.12.2021-10.01.2022 ja nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 26.11.-06.12.2021 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

51 § VUODEN 2022 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin.
Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia, pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia.
Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin. Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia
menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020). Seurakunnat saivat
koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka
oli kohdennettu diakoniatoimintaan. Ähtärin seurakunta sai tätä avustusta 4 507,00 €.

Verotus
Kirkollisverotilitykset elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisenä
vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa,
mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021
tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jakoosuutta. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen,
lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti
korkeinta. Tilastokeskuksen tietojen (16.9.2021) mukaan koko talouden palkkasumma oli toukoheinäkuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin ja 5,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Heinäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten touko-heinäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,1 prosenttia. Palkkasumma kasvoi eniten yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (13,2 %), muiden palveluiden
(11,9 %), yksityisen koulutuksen (11,5 %), kaupan (9,4 %) ja teollisuuden (7,3 %) toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kohosi rahoitustoiminnan (3,8 %) ja rakentamisen (5,6 %) toimialoilla.
Talousarvion sitovuustaso
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion toteutumisesta kirkkoneuvostolle kustannuspaikkatasolla. Määrärahat ja
tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto tarkoittaa toimintajäämää. Määrärahat ja tuloarviot ovat
sitovia em. tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät eivät ole sitovia.
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Seurakunnan talous
Verotulot
Kuluvana vuonna 2021 on saatu verotilitykset yhdeltätoista kuukaudelta. Ähtärin seurakunnan verotulot ovat laskenet 1,1 %. Ähtärin seurakuntaan verotuloja on tilitetty 1 034 554 € ja 2020 vuonna 1 045
885 €, mikä on 13 331 € vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana. Verotulojen lasku
johtuu valtion päätöksestä laskea verotulojen jako-osuutta.
Ähtärin seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2016 (5002) vuoteen 2021 (elokuu: 4473) 529
jäsenellä (vuosina 2010–2015 502:lla). Ikäluokat pienenevät, kastettuja ja liittyneitä on vähemmän,
joita on n. puolet vähemmän kuin kuolleita ja eronneita. Lisäksi vaikuttaa muuttoliike. Syyskuun 2020
tilaston mukaan seurakunnassa on jäseniä 4515 ja elokuussa 2021 jäseniä 4473.
Veronmaksajien määrä on vähentynyt ja tulee edelleen vähentymään. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 1,80 %, mikä aika keskimääräinen, mutta korkea. Kirkollisveroprosentti on päätetty laskea
1,75 % vuodelle 2022.

LVA: Pykälän valmistelija katsoo, että päätöksellä on vaikutuksia lasten- ja nuorten asemaan
toiminnan ja määrärahojen puitteissa.
Päätösesitys talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024.
Esitys kirkkovaltuustolle
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesta esityksen mukaan.

52 § KIRKON VUOKRAAMINEN MUSIIKKITYÖLLE
Ähtärin seurakunnassa on pitkään ollut toimintatapana, että kirkkoa ei vuokrata, vaan musiikkitilaisuudet järjestetään yhteistyössä seurakunnan ja yhteistyökumppanin kanssa. Jumalan_________________________________________________________________________
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palvelus- ja musiikkityön vastuuryhmässä keskusteliin asiasta 7.10.2021 ja todettiin, että periaatetta olisi hyvä muuttaa. Kirkon vuokraamiselle voidaan esittää seuraavia perusteluita:
- vuokraamisen mahdollisuus on kiinnostavampi tunnetuimille esiintyjille, jolloin
kirkkoon ja paikkakunnalle voidaan saada isompia konsertteja
- seurakunnan kanttorin työmäärä pienenee mitä tulee konserttien järjestämiseen, työaikaa jää enemmän muuhun, uusi kanttori voi suunnitella uudella tavalla
budjetin käyttöä musiikkityössä
- seurakunnalle voi tulla lipputuloja
Liitteenä malli yhteistyösopimukseksi konserttien järjestämisestä, jossa pidetään
mukana mahdollisuus seurakunnan tarkistaa esitettävä ohjelmisto, että se on
seurakunnan linjan mukainen.

KN 3.11.2021 päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää laatia ja hyväksyä uudet kirkon vuokraamisen periaatteet.
Päätös KN 3.11.2021:
Valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön valmistelemaan kaavaketta ja tuomaan sen myöhemmin hyväksyttäväksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto päätti rajata vuokraukset konsertteihin. Kirkkoherra ja kanttori tarkastavat ohjelmat ennen konsertin myynnin aloittamista.
LVA: Päätöksellä voi olla vaikutusta lasten asemaan, mikäli uudella kanttorilla on parempi
mahdollisuus käynnistää esim. perhemuskaritoimintaa seurakunnassa. Konserteista ja musiikkitilaisuuksista vapautuu kanttorille työaikaa muuhun seurakunnan musiikkityöhön.
Päätösesitys KN 1.12.2021:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. päättää aloittaa kirkon vuokraamisen musiikkitilaisuuksia ja konsertteja varten.
2. se hyväksyy vuokrausta varten tehdyn lomakkeen
3. valtuuttaa kirkkoherran ja kanttorin hyväksymään kirkossa esitettävät ohjelmat ennen konsertin tai musiikkitilaisuuden myynnin aloittamista.
Kirkkoneuvoston päätös 1.12.2021:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. päättää aloittaa kirkon vuokraamisen musiikkitilaisuuksia ja konsertteja
varten.
2. se hyväksyy vuokrausta varten tehdyn lomakkeen
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3. valtuuttaa kirkkoherran ja kanttorin hyväksymään kirkossa esitettävät ohjelmat ennen konsertin tai musiikkitilaisuuden myynnin aloittamista.
Esitys kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. päättää aloittaa kirkon vuokraamisen musiikkitilaisuuksia ja konsertteja
varten.
2. se hyväksyy vuokrausta varten tehdyn lomakkeen
3. valtuuttaa kirkkoherran ja kanttorin hyväksymään kirkossa esitettävät ohjelmat ennen konsertin tai musiikkitilaisuuden myynnin aloittamista.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto
1. päätti aloittaa kirkon vuokraamisen musiikkitilaisuuksia ja konsertteja varten.
2. hyväksyi vuokrausta varten tehdyn lomakkeen.
3. valtuutti kirkkoherran ja kanttorin hyväksymään kirkossa esitettävät ohjelmat ennen konsertin tai musiikkitilaisuuden myynnin aloittamista.

53 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
- Kirkon lämmityslaiteremontin edistyminen
o työt alkoivat lokakuussa 2021
o poraukset joulukuussa viikolla 50
o kaivojen kytkentä viikolla 1 2022.
o valmistumisaika maaliskuun alkupuolella 2022
- verotulot tammi-marraskuussa 2021 1 034 554 €
- Seurakunnan varainhoito tilanne
- Metsätalouden tulot kertymä tälle vuodelle tulee olemaan n. 190 000 €.
- Strategian valmistelu on aloitettu ja ohjausryhmä on tehnyt aloituskokouksessaan päätökset aikatauluista.
- hallinnon kokoukset keväällä 2022:
Jory 2.2./ 16.3./13.4./ 4.5./ 1.6./ 17.8. (teams)
KN 9.2./ 23.3. tilinpäätöksen allekirjoitus / 20.4. / 11.5./ 8.6. / 24.8.
KV 25.5. tilipäätös
ESITYS: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi saaduiksi em. asiat

PÄÄTÖS: Merkitsi tiedoksi saaduksi em. asiat.

54 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Tällä hetkellä ei ole esitetty kokoukselle muita asioita.
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55 § HENKILÖSTÖASIOITA (ei julkinen asia tämä pykälä käsitellään ilman yleisöä)
Asia on salassa pidettävä päätösasia, päätösesitys tulee kokouksessa erillisenä
asiana.Tässä päätösesityksen julkiset osat
Kirkkoneuvoston päätös 1.12.2021 141 §:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että
o se päättää kokoaikaisen emäntäsiivoojan toimen 50 % vapautuvan
osan täyttämättä jättämisestä nykyisen emäntäsiivoojan osaaikaeläkeajan ajaksi
o se perustaa määräajaksi emäntäsiivoojan toimen 100 % ensiksi kokeiluna 1 vuodeksi.
Esitys kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että
o se päättää kokoaikaisen emäntäsiivoojan toimen 50 % vapautuvan
osan täyttämättä jättämisestä nykyisen emäntäsiivoojan osaaikaeläkeajan ajaksi
o se perustaa määräajaksi emäntäsiivoojan toimen 100 ensiksi kokeiluna 1 vuodeksi.

PÄÄTÖS:
kirkkovaltuusto
o Merkitsi tiedokseen henkilöstöstä kerrotut asiat
o päätti kokoaikaisen emäntäsiivoojan toimen 50 % vapautuvan osan
täyttämättä jättämisestä nykyisen emäntäsiivoojan osa-aikaeläkeajan
ajaksi.
o päätti perustaa määräajaksi emäntäsiivoojan toimen 100 ensiksi kokeiluna 1 vuodeksi.

56 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 17:57 kiittäen osallistujia. Lopuksi laulettiin 581:1,4, jonka lopuksi kirkkoherra luki herran siunauksen.
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