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Aika: Tiistaina 12.06.2018 kello 18.00 – 20.09

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone

Läsnä:        Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja
Alatalkkari Anna-Maija
Annala Marja-Liisa varajäsen
Erkinheimo Heikki
Jokinen Lauri
Malmi Pirkko 
Paavola Aki
Palojärvi Inka  
Seppä-Lassila Marjatta
Takala Paula 
Vaittinen Esa

Väkiparta Ritva   

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri

Poissa:      Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja
Aaramaa Simo jäsen

Asiat: 46- 57 §

46 § ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat
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47§   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja 
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 
yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 
jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §).  

Kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä 
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle 05.06.2018.

Puheenjohtajan päätösesitys:

                       Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen lail l isesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi

48 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Puheenjohtajan päätösesitys:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin, muissa asioissa 
Alatalkkari Anna-Maija halusi tuoda esille pari tulevaa tapahtumaa

49 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 
ILMOITTAMINEN

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa 
kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin 
päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja 
puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto 
tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
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Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Alatalkkari 
Anna-Maija ja Erkinheimo Heikki, jotka toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
14.06.2018 klo 9-14.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava 
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä
julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai – järjestyksen mukaan ole 
pidettävä salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä 
vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan 
seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja 
Ylihärmän kappeleissa 15.06.- 29.06.2018 välisenä aikana klo 9.00 -14.00. 

Puheenjohtajan päätösesitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Alatalkkari 
Anna-Maija ja Erkinheimo Heikki.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Maija 
Alatalkkari ja Heikki Erkinheimo.

50 § TUTA-MENETTELY SEURAKUNNASSA

Säästöohjelman henkilöstöleikkaukset

Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja Esa Rämäkön valmistelu

Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt (12/2018), että 
henkilöstökuluja leikataan 132.700 euroa. Asiaa on valmisteltu tarvittaviksi 
katsottujen henkilöstöryhmien kanssa erillisissä kokouksissa. 
Yhteistyötoimikunnassa käynnistettiin Kirkon yhteistoimintasopimuksen 3. 
luvun tarkoittama TuTa-menettely 4.5.2018. Ensimmäisen kokoontumisen 
aiheena oli työntekijäpuolen kuuleminen säästötavoitteen saavuttamiseksi. 
Toinen kokous järjestettiin 30.5.2018.  Pöytäkirja liitteenä (X) Aiheena oli 
työnantajan esitys henkilöstövähennyksen toteuttamisesta. 
TuTa-menettelyn antina oli työntekijäpuolen selvityspyyntö koko henkilöstön 
lomauttamisen vaihtoehdosta. Asian selvittelyssä tuli ilmi, että riittävien 
säästöjen saavuttamiseksi olisi koko henkilöstö lomautettava noin viideksi 
viikoksi. Työnantajan kanta on, että näin mittava lomautus kaikille työntekijöille 
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aiheuttaa huomattavaa toiminnallista haittaa. Lisäksi säädöksiin perustuvat 
tehtävät muodostavat seurakunnan toiminnasta niin tuntuvan osan, että 
lomautukset olisi välttämätöntä porrastaa lähes puolen vuoden ajalle. Siinäkin 
tapauksessa työntekijät joutuvat tekemään tuntuvasti lomautettujen tehtäviä, 
joten ratkaisun oikeudenmukaisuus voidaan kyseenalaistaa. Lomautukset 
siirtäisivät myös työntekijämäärään kohdistuvia leikkauksia eteenpäin. 
Lomautukset olisivat sopiva ratkaisu tilapäiseen tulojen alenemiseen, mutta 
seurakunnan tilanteessa kyse on pysyvästä muutoksesta.

Seurakuntatyön supistaminen on aina vaikea ratkaisu. Huomioitavia asioita on 
runsaasti. Edellisen henkilöstöleikkauksen yhteydessä 2012 saavutettiin 
varsin hyviä tuloksia tehostamalla työntekijöiden yhteiskäyttöä. Tältä osain 
uusia toimia voidaan suunnitella enää seurakuntamestarien työnkuviin ja 
niissäkin vain vähäisissä määrin. Nyt käsillä olevat muutokset leikkaavat 
selkeästi seurakunnan toimintaa ja palveluja. Jatkossa onkin tarpeen käsitellä 
kirkkoneuvostossa palvelujen ja toimintojen leikkaamisen kohdistamista 
toiminnassa siinä vaiheessa, kun työvoiman leikkaamista koskevat päätökset 
on tehty ja niiden seurauksena tulevat operatiiviset muutokset saadaan 
suunniteltua.

Työalojen näkymät 

Seurakunnan työalojen osalta työvoimasta ja tehtävämääristä on suoritettu 
tässä yhteydessä melko perusteellinen kartoitus toiminnallisen puolen osalta. 
Sen antina voidaan todeta seuraavaa:
Lapsityössä työntekijöissä on ollut hiukan vaihtuvuutta ja leikkauksia on tehty 
joustavasti koko ajan. Ensi vuonna kerholaisten määrä tulee jälleen 
pienenemään jopa 30 lapsella. Panostuksia perhetyöhön ja päiväkotien 
kristillisen varhaiskasvatuksen tukemiseen on voitu jo jonkin verran toteuttaa. 
Vuoden päästä voidaan paremmin nähdä, mihin suuntaan lapsityön työvoiman 
tarve kehittyy. Tällä hetkellä vähennysvara on kuitenkin vielä olemattoman 
pieni, jos tarkoitus on toteuttaa ensi syksylle tarjotut kerhot. Toinen 
mahdollisuus on peruuttaa kerhosuunnittelussa lähtöpisteeseen ja siten 
tiivistää kerhojen määrää. Tästä voisi lopullisena tuloksena olla mahdollisuus 
osa-aikaistaa yhtä työsuhdetta. Perheille tällainen järjestely olisi toki 
vaivalloista ja hallinnollisesti osa-aikaistaminen olisi irtisanomista vastaava 
prosessi. Lisäksi pienipalkkaisella alalla osa-aikaistaminen johtaa helposti 
myös irtisanoutumiseen. Kokonaisuus on monimutkainen ja selkeästi 
helpompi ratkaisu on tarkastella lapsityön työvoimatilannetta uudelleen ensi 
keväänä kun tarjottavia kerhoja voidaan vähentää ja määräaikainen työsuhde 
on katkolla. 
Nuorisotyössä tilanne on vakiintunut tehtävänkuvien osalta edellisen 
kierroksen viranvähennyksen ja Alahärmän nuorisotyönohjaajan vaihtumisen 
jäljiltä. Keskinäinen koordinaatio tilaisuuksien ja tehtävien luonteen äärellä on 
myös parantunut. Nuorten osallistuminen on säilynyt keskimäärin samalla 
tasolla kuin aiemminkin. Juuri tällä hetkellä on nähtävissä pientä piristymistä 
Alahärmässä. Työntekijöiden vähentäminen ja siitä seuraava tehtävien 
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uudelleen organisointi olisi tässä työryhmässä varsin haasteellinen tehtävä. 
Lisäksi alueellinen työntekijä menetettäisiin jossain kappeliseurakunnassa ja 
työntekijöiden aika riittäisi yhä huonommin etsivään työhön ja 
verkostoitumiseen.
Musiikkityön osalta varaa henkilöstön vähentämiseen ei käytännössä ole 
lainkaan. Jos vähennystä tehtäisiin, jouduttaisiin heti tilanteeseen, jossa 
jokaviikkoiset jumalanpalvelukset kaikissa kirkoissa jouduttaisiin lopettamaan. 
Toisena leikkauksena olisi kanttorien ohjaaminen kuorojen määrän lasku 
kolmeen tai neljään ryhmään. Musiikkityön leikkauksen seuraukset olisivat 
kaiken kaikkiaan mittavia. Seurauksena tulevia toiminnan muutoksia olisi 
vaikea puolustaa kohtuullisina muutoksina. 
Diakoniatyön osalta henkilöstön määrä on säilynyt Kauhavan seurakunnassa 
koko ajan kymmenen yhteisen vuoden aikana samana. Diakoniatyön tarve on 
ollut koko ajan kohtuullisen korkealla. Samalla on todettava, että seurakunnan 
väkiluku on vähentynyt 14,3% samana aikana. Diakoniatyö on ainoa 
toiminnallinen työala, josta työvoimaa ei ole vähennetty lainkaan. 
Työalakohtaisessa neuvottelussa tuli ilmi, että mahdollinen työvoiman 
vähennys aiheuttaa suuren uudelleen organisoinnin jatkavien työntekijöiden 
tehtävänkuvissa. Alueellisuuden merkitys vähenee ainakin jossain määrin ja 
tiimityön merkitys kasvaa. 
Papiston kokouksessa käsiteltiin henkilöstöön kohdistuvia säästötavoitteita 
lähinnä avoinna olevan Alahärmän seurakuntapastorin viran näkökulmasta. 
Keskustelun lopputuloksena oli päätös esittää kirkkoneuvostolle, että virka 
jätettäisiin toistaiseksi täyttämättä. Jatkossa Alahärmän seurakuntatyön 
arjessa tarvitaan yleiseen seurakuntatyöhön apua Kortesjärveltä ja 
kirkkoherran suunnalta. Kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten osalta 
tukea tarvitaan varmasti koko papistoltakin.
Toimistosihteerien osalta tulevaisuus riippuu hiippakunnallisen 
keskusrekisterin perustamisesta. Sen seuraava mahdollinen 
aloittamisajankohta on 2020 alussa. Keskusrekisteriin siirtymisestä pitää 
jatkossa tehdä erillinen päätös. Toimistosihteereitä on tällä hetkellä neljä 
henkilöä, joista yhden nykyinen tehtävänkuva on jaettu puoliksi 
kirkkoherranvirastolle sijaisuuksia varten ja puoliksi taloustoimistolle avustavia 
tehtäviä varten. Tällä hetkellä taloustoimistolta on vain satunnaisia tehtäviä 
tarjolla ja sijaisuuksien hoitamiseen ei kulu liioin puolta henkilötyövuotta. 
Muutokseen ovat syinä Kirjuri-jäsenjärjestelmän järjestelmän tehostuminen ja 
Kirkon palvelukeskuksen linjaus siirtää reskontran tehtäviä toiminnallisille 
työntekijöille. Toimistotyöntekijöiden vähentämiselle on siis perusteltua 
tarvetta. Virastossa tulee aukioloa ja palvelua koskevia muutoksia joka 
tapauksessa Keskusrekisterin myötä. Asiaa pitää käsitellä kirkkoneuvostossa 
omana päätösasiana myöhemmin.
Kiinteistö- ja hautausmaatyön osalta selvittelyä tehtiin esimiesten voimin. 
Erityisesti selvityksen kohteena olivat seurakuntamestarit ja hautausmaan 
hoitajan tehtävä Kauhavalla. Selvityksen lopputuloksena oli se, että vuosien 
saatossa käynnistynyt yhteistyö Kauhavan ja Kortesjärven työntekijöiden 
välillä on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Härmien osalta 
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kyseistä yhteistyötä pitää jatkossa selvästi tehostaa. Tavoitteeksi asetettiin 
4500 euron säästöt sijaisuuksista maksetuissa korvauksissa tulevina vuosina.
Taloustoimiston henkilöstö on vakiintunut 3,5 henkilötyövuoteen. Siitä 
säästäminen on mahdollista toimistovirkailijan työsuhteen osalta. Muissa 
tehtävissä samaa mahdollisuutta ei ole. Uuden seurakunnan alusta lukien 
taloustoimiston työntekijät ovat vähentyneet 6,5 henkilötyövuodesta alaspäin, 
joten minimi on jo saavutettu.
Lähetystyössä ja viestinnässä on tällä hetkellä yhteensä kaksi 
henkilötyövuotta. Työsopimuksia on 2,2 henkilötyövuotta. Näiden koko 
seurakuntaa koskevien tehtäväalueiden supistaminen ei oikein ole 
toiminnallisesti kovin perusteltua ja aiheuttaisi tässä tilanteessa vaativia 
työnkuvien muutoksia.

Henkilöstön vähentämisen viitekehykset

Liitteessä (x) on nähtävissä vertailun vuoksi erilaisten, mutta saman 
kokoluokan seurakuntien työntekijämäärien koostetaulukko. Siitä ilmenee, että 
Kauhavan seurakunnassa on runsaasti työvoimaa suhteessa muihin 
seurakuntiin. Pienimmillä työntekijämäärillä määrillä pärjäävät yksi tai kaksi 
kirkonkyläiset kehyskunnat. Keskustojen määrän noustessa ja seurakunnan 
sijaitessa edempänä kaupunkikeskuksista työntekijöiden suhteellinen määrä 
kasvaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. 
Kauhavan seurakunnalla on 4,5 työntekijää 1000 jäsentä kohden. Luku on 
suhteellisesti ylivoimaisesti vertailuryhmän suurin. Tämä selittää seurakunnan 
alijäämäistä taloutta. Nyt käsiteltävien vähennysten jälkeenkin Kauhavan 
seurakunta työllistää vertailuryhmässä vielä runsaasti. Muut nelinapaiset 
seurakunnat työllistävät seuraavasti: Äänekosken seurakunta 3,5, Saarijärven 
seurakunta 2,9 ja Seinäjoen seurakunta 3,6. Tästä näkökulmasta on selvää, 
että nyt suunnitellut leikkaukset eivät jäsentappioiden jatkuessa tule pitkällä 
tähtäimellä riittämään. 

Ehdotetut leikkaukset

Käsillä olevana ajankohtana henkilöstön vähentämiseksi esitetään seuraavaa:
1) Alahärmän seurakuntapastorin virka jätetään täyttämättä. Tämä ratkaisu 

on mahdollista tehdä siten, että Alahärmän tilaisuuksiin ohjataan tarpeen 
mukaan muita seurakunnan pappeja. Lisäksi pappien lomat on 
suunniteltava tarkasti siten, että kahta pappia enempää ei ole lomalla 
kesäkaudella kerralla. Ratkaisun ongelmallisuus liittyy siihen, että 
työntekijöistä papit ovat monipuolisimpia osaamisensa ja työkokemuksen 
osalta. Yhden papin vähennys vaikuttaa jossain määrin siihen, että 
hartaushetkien ja seurojen osalta pappeja ei ole saatavissa joka 
tilanteessa kuten ennen. Pappien työ painottuu entistä enemmän 
lakisääteisiin tehtäviin, kuten kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalveluksiin. 

2) Toimistovirkailijan työsuhde irtisanotaan tuotannollisin ja taloudellisin 
perustein. Tehtävien määrä on viime vuosina kutistunut reskontran 
tehtävien vähetessä ja Kirjuri-järjestelmän helpottaessa osaltaan 
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toimistosihteerien työtä. Myös viime vuoden työtä tarjonnut Kirjurin Digi-
aineiston tarkastus on päättynyt. Asiakaspalvelua supistetaan erikseen 
laadittavan suunnitelman mukaan.

3) XXXXXX toimistosihteerin osa-aikainen työntekijä irtisanotaan 
tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Asiakaspalvelua supistetaan 
erikseen laadittavan suunnitelman mukaan.

4) Yksi diakoni irtisanotaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Tällä 
hetkellä diakonien suhteellinen lukumäärä seurakuntatyön kentässä on 
suurin vertailtaessa eri ammattialoja keskenään. Diakonien kanssa 
suunnitellaan työalan tehtävien uudelleen jakaminen ja tehtäväalueiden 
karsinta. Asiakokonaisuus käsitellään kirkkoneuvostossa myöhemmin.

Mainittujen leikkausten yhteisvaikutus taloudellisesti muodostuu työantajan 
sivukuluineen seuraavasti:

Seurakuntapastorin virka 48.633 
Toimistovirkailijan työsuhde 27.814
Toimistosihteerin työsuhde 10.822
Diakonin virka 40.961 
Seurakuntamestarien lomitukset 4.500
Yhteensä 132.730 euroa

Päätösesitys:
Esitän, että Kauhavan kirkkoneuvosto päättää 
1) jättää täyttämättä Alahärmän seurakuntapastorin viran toistaiseksi.
2) irtisanoa taloustoimiston ja kirkkoherranviraston yhteisen toimistovirkailija 

NN tuotannollisin ja taloudellisin perustein 13.6.2018. 
3) irtisanoa XXXXX seurakuntatoimiston toimistosihteeri NN tuotannollisin ja 

taloudellisin perustein 13.6.2018.
4) irtisanoa kokouksessa nimettävän diakonian viranhaltijan tuotannollisin ja 

taloudellisin perustein 13.6.2018.
5) velvoittaa seurakuntamestarit tehokkaaseen yhteistyöhön eri alueilla 

sijaistarpeen minimoimiseksi. Tehostamiseen taloudellinen tavoite on 
4.500 euroa.

6) Käsitellä valmisteltavat toiminnalliset leikkaukset ja muutokset

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti seuraavat asiat henkilöstösäästöjen 
toteuttamiseksi: 
1. Alahärmän seurakuntapastorin virka jätetään täyttämättä toistaiseksi.
2. Taloustoimiston ja kirkkoherranviraston yhteinen toimistovirkailija NN 

irtisanotaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein 15.6.2018.
3. XXXX seurakuntatoimiston toimistosihteeri NN irtisanotaan       

tuotannollisin ja taloudellisin perustein 15.6.2018.
4. Diakonian viranhaltijan NN irtisanotaan tuotannollisin ja taloudellisin 
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perusteinin 15.6.2018.
5. Seurakuntamestarit velvoitettaan tehokkaaseen yhteistyöhön eri alueilla 

sijaistarpeen minimoimiseksi. Tehostamiseen taloudellinen tavoite on 
4.500 euroa.

6. Henkilöstöleikkauksien aiheuttamat toiminnalliset vähennykset ja 
muutokset käsitellään kirkkoneuvostossa omana asiakokonaisuutena.

7. Irtisanomispäätökset toimeenpannaan suunnitellun aikataulun mukaisesti 
odottamatta päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

51 § VUOSILOMIEN HYVÄKSYMINEN 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu.

Viranhal t i ja t ja työsopimussuhteiset työnteki jät ovat antaneet 
lomasuunnitelmansa lomakaudelle 02.05.-30.09.2018. Loma-ajankohdan ovat 
työntekijät itse esittäneet ja lomat on pyritty esittämään siten, että ne 
mahdollisimman vähän haittaavat normaalia työskentelyä.

Lomasuunnitelma jaetaan kokouksessa. (Liite)

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa lomasuunnitelman ja antaa kirkkoherralle ja 
talousjohtajalle valtuudet tehdä tarvittaessa muutokset lomasuunnitelmaan 
virkamiespäätöksinä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415

52 § LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu

Kirkkoneuvosto on päättänyt 5.3.2018 (8/2018), että irtisanoutuneen 
lastenohjaajan tilalle otetaan työntekijä kahden vuoden määräajaksi. 
Myöhemmin järjestetyn kerhoilmoittautumisen perusteella päiväkerholaisten 
määrä laskee seuraavalla toimintakaudella edelleen noin 30 osallistujalla. 
Kymmenien prosenttien vuosittainen pudotus jatkuu kolmatta vuotta 
peräkkäin. Syynä on lasten siirtyminen koti- ja perhepäivähoidosta 
päiväkoteihin. Myös ikäluokkien pienentyminen heijastuu kerholaisten 
määrässä. 
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Seurakunnan taloudellinen tilanne on tiukka lähivuosina. Lapsityön 
kehitysnäkymä on samaan aikaan työvoiman tarpeen kannalta laskeva. 
Muuttuneilla tiedoilla näkisin perustelluksi muuttaa maaliskuussa tehtyä 
päätöstä. 

Päätösesitys:
Esitän, että Kauhavan lastenohjaajan työsuhde täytetään määräaikaisena 
syksyn 2018 toimintakauden alusta kevään toimintakauden loppuun 2019. 
Työsuhteen palkkaus jatkuu entisellään vaativuusryhmässä 401 ja virkapaikka 
on Kauhava.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415

53 § MUUT ASIAT

Anna-Maija Alatalkkari tiedotti kahdesta kesän aikana järjestettävästä 
tapahtumasta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

54 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET

Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 
kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat 
viranhaltijapäätökset.

Päätös nro
11§ Kanttorin viransijaisuus

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:  Merkittiin tiedoksi

55 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET
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Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston 
o h j e s ä ä n n ö n 4 l u v u n 1 2 § : n n o j a l l a t e h n e e n s ä s e u r a a v a t 
viranhaltijapäätökset.
Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.

Talousjohtajan päätösluettelo:

Päätös nro

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi.

Päätös: Ei talousjohtajan päätöksiä

56 § TIEDOTUSASIAT

Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat asiat:

Kortesjärven Pysäkin tilanne.

Alahärmän kirkkoremontin äänentoistourakoitsijaksi on valittu Noretron 
Communication Oy:n  tekemä tarjous.

Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 14.8 klo 18.00

Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi.
 

57 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-
OSOITUS  

Puheenjohtajan päätösesitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

Muutoksenhaku ohessa. (LIITE )

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.09. Lopuksi laulettiin virsi 562

 
Kokouksen puolesta
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Jyrki Jormakka Esa Rämäkkö
puheenjohtaja   sihteeri

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Kauhavalla 14.06.2018

Anna-Maija Alatalkkari Heikki Erkinheimo 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen:

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös 
Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 15.06.- 29.06.2018 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja 
seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 05.06.-29.06.2018.       

Todistaa viran puolesta

_______________________  
Ilmoitustaulun hoitaja 
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