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KIRKKONEUVOSTO KOKOUS 4 / 2021

Kokousaika

Tiistaina 27.4.2021 klo 18.30 – 19.20

Kokouspaikka
Saapuvilla olleet
jäsenet

Seurakuntatalo, sali

Muut saapuvilla
olleet

Varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Erkki Lavanti pj. kirkkoherra
Sakari Raasakka, vpj.
Timo Heikkilä
Juho Härö
Marjo Nahkala
Susanna Ojala
Perttu Taka-Eilola
Tuomo Taka-Eilola
Liisa Vähäkangas

Sinikka Ojala
Seppo Nyrhinen
Heikki Hintsala
Anne Hämeenkorpi
Hanna Kauppila
Ville Laitala
Janne Havisto
Katri Lösönen

Mervi Jutila, valtuuston pj
Anne Huttunen, valtuuston vpj.
Riitta Tuomaala, taloudenhoitaja

Alkuhartaus
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kirkkoherra Erkki Lavanti
40§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastus

41§ Pöytäkirjantarkistajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina valittiin Sakari Raasakka ja Timo Heikkilä

Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtaja

Erkki Lavanti

Pöytäkirjan tarkastus

Sihteeri

Riitta Tuomaala

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika 29.4.2021

Sakari Raasakka
Nähtävilläpito

Timo Heikkilä

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
30.4.-14.5.2021 viraston aukioloaikoina.
Alavieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.5.2021

Erkki Lavanti, khra
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42§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Edettäneen esityslistan mukaisessa asiajärjestyksessä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
43§ GRILLIPAIKAN RAKENTAMINEN SEURAKUNTAKODIN PIHAALUEELLE
Kasvatustyövastuu ryhmästä on tullut aloite grillipaikan rakentamisesta seurakuntakodin piha-alueelle noin kolmellekymmenelle henkilölle.
Nuotiopaikkaa suunnitellaan seurakuntakodin pihalle ( Omavieskan puoleiseen nurkkaan) Rakentamiseen on kysytty lupa Tuomas Häggmanilta kunnasta. Ei tarvitse
toimenpidelupa.
Pelastuslaitokselta myös kysytty. Nuotiopaikan etäisyysrakennuksesta 8 metriä. Ohjeistus nuotiopaikan käyttöön pitää tehdä.
Kirkkoneuvosto kävi hankkeesta keskustelua kokouksessaan 4.3.2020. Piti hanketta
hyvänä. Rahoitusta ja talkoo työvoiman käyttöä pohdittiin. Varsinaista päätöstä hakkeen toteuttamisesta tehty. Vuoden 2020 talousarvioon ei ollut varattuna rahoitusta
hankkeeseen. Tämän vuoden talousarvioon on huomioitu noin tuhat euroa ja Alavieskan Lions-Club on myös luvannut avustaa hanketta noin 750 eurolla.
Esitys: Sakari Raasakka lähtee vetämään hanketta eteenpäin.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja kävi katsomassa grillipaikan paikkaa pihaalueella. Paras paikka olisi mahdollisimman lähelle rauta-aitaa. Kari Huttunen on lupautunut tekemään pohjatyöt. Talkootyövoimaa löytyy eri yhdistyksistä. Kunnalta kysytään laattoja. Kaivonrengas katsottiin sopivimmaksi vaihtoehdoksi grilliksi.
Päätös: Päätetiin rakentaa grillipaikka. Sakari Raasakka lähtee vetämään hanketta
eteenpäin.
44§ SEURAKUNTAMESTARIN TÖIDEN JA KIITEISTÖPALVELUIDEN
TARJOUS
Rannikon Vihertyö Oy:stä Tuomas Savela on tarjonnut (liite) seurakunnallamme ostopalveluina seurakuntamestarin sekä kiinteistöpalveluiden töitä. Tuomas Savela kertoi kirkkoneuvoston kokouksessa 27.1.2021 tarjouksestaan seurakuntamestarin töiden
ja kiinteistöpalveluiden osalta. Kirkkoneuvosto keskusteli Savelan tarjouksesta. Piti
Savelan asennetta seurakuntamestari töihin hyvänä. Päätöstä asiasta ei vielä tehty
.
Esitys: Ei hyväksytä Rannikon Vihertyön Oy:n tarjousta seurakuntamestarin sekä
kiinteistöpalveluiden töistä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

______/_____
tark.
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45§ SEURAKUNTAMESTARIN TOIMEN AUKI LAITTAMINEN
Alavieskan seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan, että seurakuntamestarin virka lakkautetaan sen haltijan Simo Kähtävän jäätyä eläkkeelle (4§
9.2.2021,).
Seurakuntamestarin tehtävää on nyt hoitanut tuntiperusteisena Sanna Nyman. Syynä
on ollut tehtävän sisällön pohtiminen tai palvelun ostaminen ulkopuolisesta toimijalta.
Käytännössä seurakunta ei voi olla pysyvästi ilman seurakuntamestaria.
Kirkkoherran esitys: Laitetaan toimi välittömästi avoimeksi ja julkaistaan seuraava
hakuilmoitus riittävän kattavasti: ” Alavieskan seurakuntaan haetaan seurakuntamestaria vakituiseen tehtävään. Työhön kuuluu asiakaspalvelu, kirkollisten toimitusten ja
tilaisuuksien järjestelytehtävät (90%) sekä siivoustehtävät (10%). Kelpoisuusehtona
on soveltuva ammatillinen tutkinto tai riittävä kokemus vastaavasta tehtävästä. Suntion ammattitutkinto katsotaan eduksi. Arvostamme asiakaspalvelulähtöistä asennetta,
oma-aloitteisuutta sekä vastuullista ja joustavaa työotetta. Työn hoitaminen edellyttää
oman auton käyttöä. Tehtävän vaativuusryhmä on 402 (peruspalkka 2051,15€ 1.5. alkaen sekä mahdollinen kokemuslisä). Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Ennen koeajan päättymistä valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Tehtävään valitun kanssa laaditaan kirjallinen työsopimus. Hakemukset (joita ei palauteta) pyydetään toimittamaan joko sähköpostilla: alavieska.seurakunta@evl.fi tai postilla Alavieskan seurakunta, Papinpolku 1 85200 Alavieska. Lisätietoja tehtävästä antavat
kirkkoherra Erkki Lavanti (050 5762 110) tai taloudenhoitaja Riitta Tuomaala (040
1821225). Hakijoita kehotetaan valmistautumaan haastatteluun 18.5.2021. Toimi täytetään 1.7.2021 tai sopimuksen mukaan.”
Toimi on haettavana 28.4. – 14.5.2021, Haastattelut pidetään 18.5. Haastattelutyöryhmäksi valitaan johtoryhmä, joka tekee esityksen valittavasta henkilöstä neuvostolle.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
46§

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kirkkoneuvoston jäsen Timo Heikkilä toi esille seuraavia asioita:
-Sepelin poistaminen talven jäljeltä nurmialueilta sekä kirkonkiviaidan kunnostaminen. Hän lupautui pienen talkooporukan kanssahoitamaa kyseiset työt.

______/_____
tark.
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47§ ILMOITUSASIOITA
- Kirkonvaltuuston kokouksessa 14.4. tuotiin esille asia muistolehdosta(sirottelualueen)perustamista seurakunnan hautausmaan yhteyteen. Taloudenhoitaja selvitellyt asiaa. Vaatisi käyttösuunnitelman ja hautausmaan kaavanmuutoksen. Suunnitelma kustannukset noin 5000 euroa. Hanke jätetään vielä hautumaan.
On tulevaisuutta , mutta ei vielä ajankohtainen .
- Pyhäjoen seurakunnan edustajat saapuvat 29.4. alustavaan neuvotteluun taloustoimiston ja kansliantöidenyhteistyöstä.
- Alavieskan seurakunnan strategian laatimisen pohjana voidaan hyvin käyttää piispantarkastuksessa yhteydessä luottamushenkilöiden ja työntekijöidenyhdessä laatimia ehdotuksia. Kirkkoherra esitteli lyhyesti millainen strategia voisi olla. Halukkaat luottamushenkilöt ovat tervetulleita mukaan strategian laadintaan.
- Koronatilanne on hieman helpottunut. Messuun voidaan ottaa yhteensä kaksikymmentähenkilö. Toivottiin tekstinlukijoita 2.5. messuun.
- Kirkkoneuvostonkokous KE 26.5. klo 18.30
48§ VALITUSOSOITUS liitetään pöytäkirjaan

Kirkkoherra päätti kokouksen yhteiseen rukoukseen klo 19.20

______/_____
tark.

