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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN
30.10.2019 KLO 18.00 KIRKKOHERRANVIRASTON KOKOUSHUONEESSA

KESKIVIIKKONA

Käsiteltävät asiat
116 §
117 §
118 §
119 §
120 §
121 §
122 §
123 §
124 §
125 §
126 §
127 §
128 §
129 §

Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
Ulkoilureittisopimus Ähtärin kaupungin kanssa tilojen Ostola 989-406-9-83 ja Lisäostola
989-406-7-447 alueelle
Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2020
Metsänhoitotyöt vuonna 2020
Kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen Pappilan viereisestä tontista (kiinteistötunnus 989-406-9-83)
Kirpputoritoiminnan aloittaminen Ähtärin seurakunnassa
Lämpimän tilan kunnostaminen hautausmaan kaluston huoltoa varten
Hautausmaan sosiaalitilojen rakentaminen
Tiedoksi saatettavat asiat
Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ähtärissä 24.10.2019
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.11.-15.11.2019 viraston
aukioloaikana klo 9-13

_________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien merkintä

/

ÄHTÄRIN SEURAKUNTA
________________________________

KIRKKONEUVOSTO
10/2019
Sivu 2
30.10.2019____________________________________

PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikko 30.10.2019 klo 18.00
Kirkkoherranviraston neuvotteluhuone
Kalle Peltokangas, pj
Ahola Pirkko
Hautoniemi Hannu
Koiramäki Pirkko
Kotamäki Leila, vpj
Kujansuu Anu
Poukka Pasi
Syrjänen Altti
Salokangas Helena, varajäsen (Akonniemi Ulla)
Vanhatupa Eira, varajäsen (Kantoniemi Sanni-Maiju)
Pusaa Elina, kirkkovaltuuston pj
Jousmäki Marjatta, kirkkovaltuuston vpj
Pölkki Anja, vs. talouspäällikkö, sihteeri

Poissa:

Akonniemi Ulla
Kantoniemi Sanni-Maiju

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä 31.10.2019

__________________________
Kalle Peltokangas
puheenjohtaja

_________________________
Anja Pölkki
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 31.10.2019

__________________________
Hannu Hautoniemi

__________________________
Helena Salokangas
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116 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Aluksi laulettiin virsi 368, jonka jälkeen kirkkoherra piti hartauden ja avasi kokouksen. Pidettiin nimenhuuto
117 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 25.10.2019 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

118 § 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 sillä muutoksella, että lisälistalta kiireellisinä 125
§:ssä käsitellään Lämpimän tilan kunnostaminen hautausmaan kaluston huoltoa varten ja
126 §:ssä Hautausmaan sosiaalitilojen rakentaminen. tiedoksi saatettavat ja Muut asiat
sekä Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet siirtyvät vastaavasti kahdella numerolla
eteenpäin

119 § 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 Hannu Hautoniemi ja
Sanni-Maiju Kantoniemi. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 31.10.2019
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.
Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana
1.11.2019 – 15.11.2019.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Hautoniemi ja Helena Salokangas.
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120 § ULKOILUREITTISOPIMUKSEN UUSIMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN KANSSA TILOJEN OSTOLA 989-406-9-83 JA LISÄOSTOLA 989-406-7-447 ALUEELLE
Ähtärin kaupungin liikuntakoordinaattori Janne Muhonen on 7.10.2019 ottanut sähköpostilla
yhteyttä seurakuntaan kahden ulkoilureittisopimuksen uusimiseksi.
Ähtärin Hevosurheilijat haluaisivat rakentaa/perus parantaa Mustikkavuoren 10 km:n
takalenkin ratsastuskäyttöön sopivammaksi.
Reitti rakennettaisiin pääosin latupohjan kohdalle. Alussa reitti menisi uutta uraa
metsässä. Se lähtisi kaupungin maalta, ampumaradan vierestä ja jatkuisi Seurakunnan maata latupohjalle. Uusi reitti on merkitty kartalle punaisella. Seurakunnan
maalla uusi reitti kulkisi vanhaa ajouraa myötäillen n 200m:n matkan. Kaadettavia
puita reitillä on muutama. arvioilta 1-2 m3.
Kaupungille sopii tuo että hiihto/kuntoladulle tulisi myös hevosreitti. Sille takalenkille
ei ole viime vuosina ajettu latua kuin satunnaisesti.
Hevosurheilijat haluaisivat tehdä sopimuksen oheisesta reitistä hakeakseen sille tukea ELY-Keskukselta.
Ohessa kartta.
Ja tässä Hevosurheilijoiden yhteystiedot:
Ähtärin Hevosurheilijat, Taina Leiponen
Porttikuja 5 B 7, 63700 ÄHTÄRI
0405382564
taina.leiponen@gmail.com
Terveisin,
Janne Muhonen
Liikuntakoordinaattori
Ähtärin kaupunki
Edellinen Ähtärin kaupungin ja Ähtärin seurakunnan välinen Ostola-tilaa 989-406-9-83 koskeva sopimus on allekirjoitettu 14.10.1997. Sopimus on liitteenä. Lisäostolaa 989-406-7447 koskeva sopimuksen on allekirjoittanut 3.6.1991 E. Järvisen perikunta, joka oli silloin
tilan omistaja (Sytelä 989-406-4-272). Sopimukseen on kirjattu että sopimus sitoo myöhempää omistajaa. Seurakunta osti määräalan Sytelä-tilasta v. 2016.
Muhonen ehdottaa, että kahdesta edellämainitusta sopimuksesta tehtäisiin nyt yksi sopimus. Sopimusluonnos on pöytäkirjan liitteenä.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuudella on positiivinen vaikutus lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin

Vs. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö valtuutettiin allekirjoittamaan sopimus
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121 § HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2020
Kirkon kehittämissopimus on kumottu ja tilalle on tullut uusi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus, joka astui voimaan 1.4.2014. Uusi sopimus sitoo
seurakuntaa, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Uuden sopimuksen 5 mom. mukaan:
Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa työntekijöille
tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen
osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia
vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.
Jos työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista hänen tehtäviensä hoidon kannalta välttämättömänä, työntekijä määrätään osallistumaan siihen.
Lähtökohtana on silloin, että työntekijä ei selviä tehtävistään asianmukaisesti koulutukseen osallistumatta ja että työntekijä osallistuu siihen säännönmukaisen työaikansa tai
työpäiviensä puitteissa.
Jos työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista seurakunnan tai
kokonaiskirkon henkilöstökoulutuksellisten tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisena,
työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka- tai työvapaata. Tällaisen henkilöstökoulutuksen ajalta työntekijä voi saada seurakunnan harkinnan mukaan palkkaa osaksi tai
kokonaan ja korvauksia aiheutuneista kustannuksista.
Ähtärin seurakunnan henkilöstön määrä on säännöllisesti 14. Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstön kehittämisuunnitelmaa yleisellä tasolla kokouksessaan 24.10.2019. Koulutussuunnitelmaa laadittaessa pyritään kiinnittämään huomiota tarpeeseen, kohtuullisuuteen ja tasapuolisuuteen. Koulutustarpeesta keskustellaan yhdessä esimiehen
kanssa. Henkilöstön kehittämisuusuunnitelma vuodelle 2019 on liitteenä.
Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) oikeuttaa hakemaan koulutuskorvausta,
joka on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusrahastosta.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
Vs. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2020.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus
ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
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122 § METSÄNHOITOTYÖT VUONNA 2020
Seurakunnan metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2017 – 2026. Suunnittelukauden kantohinta-arvioksi on arvioitu 86 311 €, eli metsän tuotto olisi n. 86 000 € vuodessa. Metsänhoitokustannukset olisivat n. 19 000 € vuodessa. Torakkakankaan ja Sytelän tiloilla on n. 79
ha:n alueella ’rästiin’ jääneitä kiireellisiä taimikonhoitotöitä, jotka olisi hyvä tehdä mahdollisimman pian, jotta tuleva metsän tuotto turvattaisiin. Taimikonhoito maksaa arviolta 46 000
€ alv 0 %. Ensi vuodelle on suunniteltu ensiharvennusta ja harvennusta 88 hehtaarilta.
tuotoksi arvioidaan n. 60 000 €, alv 0% ja ennakkoraivaus n. 16 000 €.
Vuoden 2019 puunmyyntituloista on siirtymässä vuodelle 2020 n. 60 000 €.
Vs. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitellut metsänhoitotyöt otettavaksi vuoden 2020 talousarvioon.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kirkkoneuvosto edellytti, että Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä r.y. pyytää metsänhoitotöistä tarjousta oppilastyönä myös SEDU Ähtäri Tuomarniemeltä.

123 § KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN PAPPILAN VIEREISESTÄ TONTISTA (KIINTEISTÖTUNNUS 989-406-9-83)
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.11.2017 (42 §) päättänyt laittaa Pappilan viereisen
tontin julkiseen myyntiin.
Kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen kirkkoneuvosto on käsitellyt kaksi kertaa Pappilan viereisen tontin myyntiä:
- 6.2.2018 (7 §) kirkkoneuvosto totesi, että määräaikaan mennessä ei ollut tullut yhtään
tarjousta ja päätti jatkaa tontin myyntiä 6.4.2018 asti.
- 17.4.2018 (44 §) kirkkoneuvosto hylkäsi ainoan ostotarjouksen liian alhaisen hinnan
vuoksi. Samalla kirkkoneuvosto päätti jatkaa tontin myyntiä. Määräaikaa ostotarjousten
jättämiselle ei ollut määritelty.
13.9.2019.2018 Rakennusliike Hämäläiset Oy on jättänyt tarjouksen Pappilan viereisestä
tontista. Määräala muodostuu Ähtärin kaupungissa olevasta Ostola -nimisestä tilasta RN:o
9:83, kiinteistötunnus 989-406-9-83, tontti nro 2 korttelissa 2 Kaavamerkintä: AK 1/2kIII,
e=0.40. Tarjous on pöytäkirjan liitteenä.
Määräala on n. 4700m2
Tarjottu hinta: 185 000 €.
Tarjous on ehdollinen ja tarjouksen perusteella on tehty kiinteistökaupan esisopimus, joka
on liitteenä.
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Kiinteistökaupan esisopimuksen mukaan
1. Ostajalla on oikeus aloittaa koemarkkinointi määräalalle aiotun kerrostalon asunnoista
heti.
2. Purkavat ehdot:
Ostajalla on oikeus purkaa tämä esisopimus ja vetäytyä kaupasta mikäli:
- koemarkkinoinnissa ei saada vähintään kymmenestä asunnosta ennakkovarausta
rakennettavaksi aiottuun kerrostaloon.
- mikäli Ähtärin kaupunkikonserniin kuuluva tai kuuluvat vuokraustoimintaa suorittavat yhtiö tai yhtiöt eivät ole sitoutuneet kirjallisen sopimuksen nojalla ostamaan ennakkomarkkinoinnissa varaamatta jääneitä asuntoja sekä asuntoja, joiden ennakkovaraus perutaan ennen sitovaa varausta. Tämä ehto katsotaan täytetyksi, mikäli
tällainen sopimus allekirjoitetaan Rakennustoimisto Hämäläiset Oy:n sekä Ähtärin
kaupunkikonserniin kuuluvan, vuokraustoimintaa harjoittavan yhtiön välillä.
- Rakennustoimisto Hämäläiset Oy sitoutuu edistämään yllä mainittujen ehtojen täyttämistä.
Riskinä seurakunnalla on, että ostaja saa markkinoida kiinteistöä myyntiajan (2v) ilman että
sitoutuu ostamaan sitä. Tänä aikana seurakunta ei voi tehdä tonttia koskevia sopimuksia
muiden kanssa.
Kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä on tehty AKA-arvio.
KL 9 L 3 § kohta 4: Päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistöä, mikä tarkoitta,
että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.
KL 14 L 4§: Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy liitteenä olevan kiinteistökaupan esisopimuksen.
2. alistaa esisopimuksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi
3. valtuuttaa kirkkoherran ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimuksen
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

124 § KIRPPUTORITOIMINNAN ALOITTAMINEN ÄHTÄRIN SEURAKUNNASSA
Asian esittely: Diakoni on tehnyt diakonian vastuuryhmälle esityksen asiasta 4.9.2019:
”Suomen Unisef ry lopettaa kirpputoritoiminnan vuoden 2019 lopussa Ähtärissä. Toimintaryhmä on kysynyt diakonilta ja kirkkoherralta, voisiko seurakunnan diakoniatyö jatkaa toimintaa. Ryhmällä on huoli siitä, että jos toiminta loppuu, monet vähävaraiset menettävät huokean
vaatteiden hankintapaikan. Asiakaskunta on lapsiperheitä ja yksineläviä eläkeläisiä.
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Entinen toimintaryhmä (10-12 henkeä) olisi halukas jatkamaan kehittämällään toimintamallilla,
vaikka ylläpitäjä vaihtuisi. Kirpputori siirtyisi sellaisenaan paikalla olevine lahjoitustavaroineen
ja kalusteineen. Toiveena toimintaryhmällä on, että tuotto ohjataan lasten ja lapsiperheiden
hyväksi joko kotimaassa tai ulkomailla. Ryhmän vapaaehtoiset ovat tehneet työllistämistuella
palkatun työntekijän vapaapäivät (2pv/kk) ja sen lisäksi lauantait.
Kirpputori on ollut auki ma-pe klo 10-16 ja la klo 10-13. Kaikki tavara sinne tulee lahjoituksena
ja tavaraa karsitaan viikoittain, sillä UFF:n kanssa on sopimus, että he käydessään tyhjentämässä keräyslaatikot, hakevat myös kirpputorin poistot.
Vauvanvaatteita toimitetaan äitiyslaatikoita kokoavalle vapaaehtoiselle, joka toimittaa valmiit
laatikot Viroon ja Baltian maihin. Ne menevät kohteen seurakuntien ja niiden sosiaalitoimistojen kautta.
Kirpputorin työntekijä on ollut työllistämistuella palkattu. Tämä käytäntö jatkuisi myös seurakunnan vastatessa toiminnan pyörimisestä: diakoni vastaa siitä, että kirpputorilla on työntekijä.
Tämän vuoden puolivuotistuotto on ollut 7 243€. Myyntituloa on ollut 10 379,34€ ja kuluja
3135,49€. Vuokra tulee olemaan 512€/kk ja sähkö ja vesi maksetaan kulutuksen mukaan. Heikoin kuukausi myynnissä on ollut tammikuu (tulo 600€) ja parhaat kuukaudet huhti- ja toukokuu
(2500€). Vuosituotto on ollut n. 20000€. Myynnit merkataan vihkoon ja päivittäiskassat lasketaan yhteen ja tilitetään kerran kuukaudessa.
Kirpputori on sosiaalinen kohtaamispaikka. Siellä käy yksinäisiä ihmisiä juttelemassa ja viettämässä aikaa. Seurakunnalle se merkitsisi näiden ihmisten kohtaamista ja toisaalta osallistumista työllistämiseen, sillä järkevää tekemistä riittää niin kuntouttavan työtoiminnan väelle kuin
vapaaehtoisillekin.”
Perusteluita kirpputoritoiminnan aloittamiselle:
Kirpputoriasiasta on keskusteltu työyhteisössä koko työyhteisön kokouksessa että toiminnallisen puolen työntekijöiden kanssa. On arvioitu työmääristä diakonille ja taloustoimistolle. Viimeksi asiasta keskusteltiin yhteistyötoimikunnassa 24.10.2019. Työyhteisössä nähdään kirpputoritoiminnassa monia hyviä puolia seurakunnan kannalta. Kirkkoherra on esittänyt, että
kirpputoritoiminta tulee osaksi diakonin viran tehtävänkuvausta. Tällöin tarkastetaan kehityskeskustelussa työn kokonaismäärä ja tehdään tarvittaessa rajauksia.

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi on hyvä aloittaa kirpputoritoiminnan kanssa. Kirpputori toisi
mukanaan vaativuudeltaan ja luonteeltaan erilaisia tehtäviä vanhoille vapaaehtoisille, mutta
voisi myös houkutella mukaan uusia seurakuntalaisia. Diakoni Arja Ollikainen perustelee kantaansa sillä, että diakonian pitää elää ajassa ja reagoida eteen tuleviin tilanteisiin (kts. Diakonian kohta TTS 2018-2020).
Kiinteistöstrategiassamme 2018-2023 sanotaan, että "Tavoitteena on, että eri työmuodoille ja
niiden käyttäjille voidaan osoittaa toimitilat, joiden käyttö on tehokasta ja tarkoituksenmukaista." (luku 1) -->Diakoniatyölle ei ole ollut osoittaa vuosiin omaa tilaa toiminalle, vaan diakoni on pyörittänyt sururyhmää, olohuonetta, raamattupiiriä, lukurengasta jne. milloin Lähteellä, milloin seurakuntakeskuksen matalalla puolella tai kahviossa. Vuokratila (joka on edullinen, koska tuotoilla voidaan maksaa tilavuokra), diakoniatyö saisi selkeästi oman tilansa, johon voisi keskittää niin yhteisen keittiön kuin olohuoneen toimintaa, mahdollisesti myös ruokajakelun.
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Strategiassamme 2018-2023 sanotaan, että muuttoliikkeen vaikutuksesta kylien seurakuntajaostojen määrä on vähentynyt ja tulee vähenemään. -->Joudumme priorisoimaan niin, että
diakonian toiminta olisi yhden ihmisen hallittavissa, keskittämään toimintaa keskustaan. Kirpputorin kautta voimme kohdata paikkakuntalaisia, jotka ovat avun tarpeessa ja voimme madaltaa kynnystä seurakuntaan, olemme siellä missä ihmiset ovat muutenkin ja autamme vuosittain merkittävällä rahalla lapsiperheitä ja muita avuntarvitsijoita.
Diakonin tehtävänkuvauksessa mainitaan ”työtoiminnan mahdollistaminen seurakunnassa
(kuntouttava ja harjoittelu/kokeilu)”-->Kirpputorin kautta diakonilla on laajempi mahdollisuus
tarjota työtoimintaa seurakunnassa.
Seurakunnan TTS 2018-2020:
Diakonia:
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2018-2020
-valmius vastata ähtäriläisten (akuuttiin) hätään ja tarpeisiin
-Työalan etsivän työn kehittäminen avun tarpeen tunnistamiseen ja ennakointiin
-Omaehtoisten toiminta- ja vertaistukiryhmien kutsuminen, tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan
vahvistaminen (mm. elintarvike- ja ruokajakelut) sekä uusien toimijoiden aktivointi mukaan toimintaan
-syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen ja arjessa jaksamisen vahvistaminen
-Toiminnan kehittäminen seurakuntalaisten tarvetta vastaavaksi ja toteuttaminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa
Yhteenvetona voidaan todeta, että kirpputoritoiminnan aloittaminen seurakunnassa olisi strategiamme 2018-2023 mukaista ja luontevaa jatkoa diakonian jo harjoittamalle toimintakulttuurin muutokselle (vapaaehtoisten määrän lisääminen ja kuntouttavan työkokeilun harjoittaminen
seurakunnassa). Kirpputori toisi hyvää mainetta seurakunnalle auttaessaan paikkakunnan ja
maailman lapsia ja lapsiperheitä. Kirpputori ei tuo lisäkustannuksia varsinaiselle toiminnalle
eikä kokonaisuudessa seurakunnan taloudelle. Taloustoimistoa työllistävä vaikutus tulee
myyntitulojen tilityksestä (neljä kertaa vuodessa) ja kirjanpidosta (laskut) sekä palkanlaskennasta. Diakonia työllistää kokonaisuuden johtaminen/koordinointi ja valvonta, että kaikki tehdään niin kuin kirpputorin toimintaperiaatteesta on sovittu. Lisäksi työllistävä vaikutus on myös
kirkkoherralle, joka osallistuu diakonin kanssa neljä kertaa vuodessa tuottojen käyttökohteista
päättävän kirpputorin toimintaryhmän kokoukseen.
Verohallinnolta on pyydetty kirjallista ohjausta 16.10.2019 koskien arvonlisäveron maksamista. Vastaukset tulevat verohallinnolta noin kuuden viikon sisällä. Oletuksemme on, että
kirpputoritoiminta tällaisenaan on arvolisäverotonta (Arvonlisäverolaki 5§), mutta tälle asialle
saadaan vahvistus Verohallinnolta marraskuun loppuun mennessä.
Kuluja seurakunnalle tulee vuokratilan käytöstä (5112 euroa/a +sähkö ja vesi) sekä KIPAN:n
laskutus tilitapahtumista, palkoista >100 euroa /kk.
Liitteenä on kirpputorin toimintaperiaate, jonka ovat laatineet kirkkoherra, diakoni ja kirpputoritoimintaan pitkään osallistunut vapaaehtoinen.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksellä on vaikutusta lasten asemaan seurakunnassa. Turvatessaan kirpputorin jatkumisen vähävaraisille lapsiperheille säilyy mahdollisuus hankkia edullisia vaatteita omalta kotipaikkakunnaltaan. Toiminnan kautta voidaan saada
kontakteja uusiin avuntarvitsijoihin diakonian piiriin.
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Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
1) että Ähtärin seurakunnassa aloitetaan kirpputorin pitäminen (nykyinen toimintansa
päättävä Unicefin kirpputori, os. Ostolantie 9) 1.1.2020,
2) vuokrasopimus solmitaan osakehuoneiston omistajan kanssa sen jälkeen, kun saadaan vastaus Verohallinnolta Alv:stä,
3) hyväksyä liitteen mukaisen kirpputorin toimintaperiaatteen
Kirkkoneuvoston päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
Tätä asiaa käsiteltäessä Pasi Poukka poistui kokouksesta esteellisenä klo 18.54 -19.06.

125 § LÄMPIMÄN TILAN KUNNOSTAMINEN HAUTAUSMAAN KALUSTON HUOLTOA VARTEN
Keväästä 2019 asti käyttökiellossa olleiden hautausmaan työntekijöiden sosiaalitilojen yhteydessä on ollut lämmintä huoltotilaa kaluston huoltoa varten. Hyväksyessään tarveselvityksen kokouksessaan 18.9.2019 110 § kirkkoneuvosto päätti, että myöskin uuteen rakennukseen tulevat sekä sosiaalitilat, että lämmin huoltotila kalustolle.
Kokouksessaan 29.10.2019 kiinteistötoimikunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että lämmintä huoltotilaa ei rakenneta sosiaalitilojen yhteyteen, vaan lämmin huoltotila tehdään sosiaalitilan vieressä olevaan varasto-huoltorakennukseen, sen Kirkkotien puoleisessa
päässä olevaan tilaan jossa nykyisin säilytetään mm. ruohonleikkureita. Kirkkotien puoleisen pään jatkoksi rakennetaan lisää kylmää varastotilaa mm. ruohonleikkureita varten.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

Vs. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistötoimikunnan esityksen muuttaa hautausmaan sosiaalitilojen tarveselvitystä siten, että lämmintä huoltotilaa ei rakenneta uuden sosiaalitilan yhteyteen, vaan lämpimäksi huoltotilaksi kunnostetaan sosiaalitila-rakennuksen vieressä olevaan varasto-huoltorakennukseen. Kirkkotien puoleisessa päässä olevaan tilaan jossa nykyisin säilytetään mm. ruohonleikkureita. Rakennuksen Kirkkotien puoleisen pään jatkoksi
rakennetaan lisää kylmää varastotilaa mm. ruohonleikkureita varten.
Määräraha varataan vuoden 2020 investointeihin
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
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126 § HAUTAUSMAAN TYÖNTEKIJÖIDEN SOSIAALITILOJEN RAKENTAMINEN
Hautausmaan työntekijöiden sosiaalitilat ovat olleet käyttökiellossa keväästä 2019 asti. Kokouksessaan 11.6.2019 24 § kirkkovaltuusto hyväksyi 15 000 euron määrärahan rakennuksen purkamista varten ja päätti, että uusien tilojen suunnittelu aloitetaan.
Sosiaalitilojen purku on kilpailutettu, ja TreamPower Oy:n tarjous hyväksytty. Purkaminen
toteutetaan vasta keväällä 2020 koska vesijohdot sekä sähkö- ja valokuitukaapelit kirkkoon
kulkevat sosiaalitilojen kautta.
Työturvallisuuslaki 48 § (15.6.2012/396)
Henkilöstötilat
Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on työntekijöiden käytettävissä oltava työn
luonne ja kesto sekä työntekijöiden lukumäärä huomioon ottaen riittävät ja asianmukaisesti
varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat, ruokailu-, lepo- ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat.
18.9.2019 110 § ja 30.10.2019 125 § kirkkoneuvosto päätti, että työturvallisuuslain mukaiset sosiaalitilat rakennetaan seuraavan tarveselvityksen mukaan:
1. Enimmillään hautausmaalla työskentelee kesäisin touko- elokuussa (4 kk) 5
naista ja 4 miestä. Syys – lokakuussa 2 miestä ja 2 naista. talviaikaan työskentelee 2-3 henkilöä.
2. Tila sadevaatteiden kuivauskaapeille (miehet ja naiset)
3. Tila pyykkikoneelle (siivouskomeroon tai muualle)
Sosiaalitilan alustava arvonlisäverollinen kustannusarvio on n. 110 000 € ilman lämmintä
huoltotilaa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto voi päättää rakennuspiirustuksen
hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei
merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.

Vs. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. Päättää rakentaa työturvallisuuslain mukaiset sosiaalitilat hautausmaan työntekijöille
2. Hyväksyy kustannusarvion 110 000 € sis alv 24 %
3. Antaa kirkkoneuvostolle valtuudet hyväksyä sosiaalitilojen piirustukset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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127 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kj 9 luklu 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.
Hannu Hautoniemen esityksestä keskustelttiin, onko seurakunnan puolesta mahdollista
viedä Pyhäinpäivänä kynttilöitä niille haudoille joiden omaiset asuvat niin kaukana, että eivät pääse tuomaan kynttilää omaisensa haudalle. Yhtenä varteenotettavan vaihtoehtona
pidettiin sitä, että seurakunnan luottamushenkilöt veisivät kynttilät ko. haudoille. Esitykseen
suhtauduttiin myönteisesti.

128 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ke 27.11.2019 ke 15.1.2020, ke 19.2.2020, ke
18.3.2020 kokoukset alkavat klo 17.00

1298 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28 ja liitti muutoksenhakuosoituksen pöytäkirjaan.
Lopuksi laulettiin virren 554 säkeistöt 1 ja 4.
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