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Aika: Ti  15.12.2020 klo 19.00–22.25  

                                                                 

Paikka: Kauhavan seurakuntakoti, Kirkkotie 3b      
 

Läsnä: Aaramaa Simo 
 Alatalkkari Anna-Maija 

 Annala Marja-Liisa 
 Erkinheimo Heikki 

 Erkkilä Leena  
 Heikkilä Marketta 

 Heinonen Aarno  
 Heinonen Ritva  

 Hirvelä Kari  
 Jokinen Lauri 
 Kari Jorma  

 Korpi Eija 
 Laakso Eeva-Maria 

 Malmi Pirkko 
 Marsch Oona-Mari 

 Mäkinen Aira 
 Mäkinen Päivi 

 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Esa 
 Rantala Suvi  
 Rintanen Mari   
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
 Vainionpää Leena  
 Vaittinen Esa 
 Ventä Juhani varajäsen 

 

Poissa: Karjanlahti Tapio 

 

   
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla  27 jäsentä .  
 
Muut läsnäolijat: 
 
 Jormakka Jyrki kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa                   talousjohtaja, sihteeri 
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Asiat: 25-39 § 

   
  

25 § KOKOUKSEN AVAUS 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen 

osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja muut asianosaiset 
 

  

 

26 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

  

 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjoh-
tajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloi-
neen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta.  

 

Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviras-
ton ilmoitustaululla 08.12.2020 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkolli-

sissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 
 

Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille 
08.12.2020. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kirkkoherran-

viraston ilmoitustaululla 08.12-15.12.2020. 
Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli vähintään 

puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on päätösvaltai-
nen. 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

    

 

 

 

27 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO 
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Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytä-
kirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päät-
tää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina toimivat Marsch Oona-Mari ja 
Mäkinen Aira. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa torstaina 
17.12.2020 kello 9.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan talous-

toimistossa ajalla 18.12.2020-28.01.2021 klo 9-14.  
 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oona-Mari Marsch ja Aira Mäkinen. 
  
 

  

  

28 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 

Puheenjohtajan päätösesitys:  
 

Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat 
valtuutetut Oona-Mari Marsch ja Aira Mäkinen. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti   

 

 

 

 
29 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:  

Puheenjohtajan esityksestä §32 käsiteltiin ensin. Mauri Jokelalle annettiin pu-
heoikeus tämän käsittelypykälän ajaksi alustusta varten. Muissa asioissa Eija 

Korpi halusi kysyä tiedottamiseen liittyvää asiaa.  
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30 § VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021-2023 TOIMINTA- JA TA-
LOUSSUUNNITELMA  

 
 

 Kirkkoneuvosto 24.11.2020/66§ 
 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukaan jokaista varainhoitovuotta varten 
seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vä-
hintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on 

toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja ta-
loussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet. 
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhtey-

dessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä 
katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- 
tai alijäämä. 
 
Kirkkoneuvosto on  hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisohjeet. Oh-

jeiden mukaan toimintamäärärahojen käyttöön liittyen oli huomioitava määrärahojen 
suunnittelussa työalojen varojen käytön historiaa useamman menneen vuoden ajalta 

ja työalojen toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Jokaisen työalan oli huomioitava 
määrärahojen tarkoituksenmukainen mitoitus.    

 
Alue- ja kappelineuvostot ovat käsitelleet 04.11.2020 mennessä seurakuntatyön toi-

minta- ja taloussuunnitelmaesitykset.  
 

Seurakunnan talouteen vaikuttaa nykyisen taloustilanteen lisäksi seurakunnan jäsen-
määrän tasainen lasku. Kokonaisverotulokertymäksi on vuodelle 2021 arvioitu 
3.470.000 € 

 
 Vuoden 2021 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää 12.032 € alijäämäiseksi. 

 
 Investoinnit 

Vuoden 2021 budjettiin on suunniteltu johtoryhmän kokouksen suosituksella 
6.10.2020 Kortesjärven kirkon ja kellotapulin ulkopuoliset korjaukset. (lahovauriot 

ja maalaustyöt sekä katon tervaus).  
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Investointiin esitetään kirkkoneuvoston päätettäväksi hakea avustusta kirkkohalli-
tukselta. 
  

Hautainhoitorahasto 
Hautainhoitorahaston talousarvio-osan toimintakulut ovat 145.410 €. Verovaroja ei 
voi käyttää hoitohautojen kuluihin, joten hautainhoitorahaston tulojen tulee kattaa 
rahaston todelliset kulut. 
 

 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä (LIITE 2) olevan 
vuoden 2021 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023. Neu-

vosto päättää hakea avustusta kirkkohallitukselta tulevaan investointiin  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin hakea rakennusavus-
tusta Kortesjärven kirkon ja kellotapulin ulkopuolisiin remontteihin.  

 
Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra Jyrki 
Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 

 

 
 
Kirkkovaltuusto keskusteli vuoden 2021 talousarviosta ja vuoden 2021-2023 toi-
minta- ja taloussuunnitelmasta. Esa Puronvarsi esitti asian palauttamista uudelleen-

valmisteluun. Perusteluna hän esitti, että budjetti olisi laadittu väärin perustein. Tarja 
Pellinen kannatti Puronvarren esitystä. Simo Aaramaa esitystä käsittelyn jatkamiseksi 

kannatettiin. Äänestyksen tuloksena käsittelyn jatkamisen puolella oli 23 valtuutet-
tua ja 4 äänesti uudelleenvalmistelun puolesta. 

 

Kirkkovaltuuston päätös:  
 

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuoden 2021-2023 toiminta- 
ja taloussuunnitelman (LIITE 1). Äänestyspöytäkirja liitteenä 2. Investoinnin toteu-
tuksen yhteydessä tulisi tarkistaa myös Kortesjärven kirkon invaluiskan toimivuus. 

 

 

  
  
31 § TILAVUOKRAT JA MUUT MAKSUT VUODEN  2021 ALUSTA 

 

 Kirkkoneuvosto 24.11.2020/67§ 
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 Talousjohtaja Esa Rämäkön ja kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 10 §:n 8 momentin mukaan kirkkoneuvosto 
vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut.  
Tilavuokrat ja muut maksut on tarkistettu viimeksi vuonna 2016. Esitys maksuista 
(LIITE 3) 

 
Talousjohtajan ja kirkkoherran päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto vahvistaa Kauhavan seurakunnan tilavuokrat ja muut maksut vuo-

den 2021 alusta liitteen mukaan. Hautapaikkamaksujen osalta esitys esitetään hy-
väksyttäväksi kirkkovaltuustolle. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin hinnasto keskustelun jälkeen tehtyjen korjausten jälkeen. 

Hautapaikkamaksujen osalta (liite 3, sivut 1- 2) esitys lähetetään käsiteltäväksi kirk-

kovaltuustolle (korjattu LIITE 3). 

  

Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra Jyrki 
Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 

 

Kirkkovaltuuston päätös:  

 
Hyväksyttiin hinnasto yksimielisesti. Hinnasto liitteenä 3. 

 

 

 

 

32 § VALTUUSTOALOITE KORTESJÄRVEN SEURAKUNTATALON KÄYTÖN LO-

PETTAMISEN PURKAMISEKSI 

 

 Kirkkoneuvosto 24.11.2020/71§ 

 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

Kirkkovaltuutetut Tarja Pellinen, Suvi Rantala ja Sirpa Saarijärvi ovat tehneet valtuus-
toaloitteen kirkkoneuvoston päätöksen 5/2020 kumoamiseksi (LIITE 5). Aloite on 

toimitettu kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsenille 13.5.2020.  
Aloitteen mukaan kirkkoneuvoston päätös on perustunut vaillinaisiin ja tarkoitusha-

kuisesti virheellisinä annettuihin tietoihin. Asian käsittelyn selkeyttämiseksi näyttäisi 
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hedelmällisimmältä perustaa vastaus valtuustoaloitteeseen näiden väitteiden käsitte-
lyyn.  
 
Viranomaisuhka 
Rakennuksen käytöstä on keskusteltu ennen päätöksentekoa työsuojeluviranomais-
ten kanssa. Ylitarkastaja Anja Knuuttilan kehotuksesta tilasta haluttiin vielä työter-
veyshuollon lausunto. Tämä annettiin tehdyn päätöksen jälkeen, mutta sisältö tietysti 

rakenteellisten vikojen laaja-alisten mikrobivaurioiden takia oli jo ennakoitavissa. Sa-
moin se, että tiloissa ei voi kovin kauan tai säännöllisesti työskennellä. 

Terveystarkastajalta olisi ollut mahdollisuus pyytää lausunto tilojen käytöstä. Lausun-
topyyntö oli kuitenkin kyseisenä ajankohtana riskialtista. Jos johtavat viranhaltijat 

olisivat ottaneet sen riskin, että kysytään, vastausvaihtoehtoja olisi ollut käytännössä 
kaksi. Joko satunnainen käyttö sallitaan seurakuntalaisille tai tila määrätään suljetta-

vaksi. Käytännössä terveystarkastajan ottaminen mukaan olisi merkinnyt, että hänen 
lausuntonsa kautta olisi voitu ainoastaan hävitä. Tästä syystä lausuntoa ei ole pyy-

detty.  
Hygieniatarkastuksessa terveystarkastaja Leena Pasanen totesi keittiön jo ylittäneen 
peruskorjausiän. Seurakuntatalon jatkokäyttö ruuanvalmistukseen saattaa edellyttää 

korjaustoimia. Tämä tieto on ollut valtuustoaloitteen laatijoista ainakin Pellisellä käy-
tettävissä.  

Päätösvalmistelussa 5/2020 mainitaan riski siitä, että viranomainen voi sulkea tilan. 
Nyt tiedetään, että työntekijät ei enää rakennukseen mene. Siitä on virallinen lau-

sunto työterveyshuollosta. Seurakuntalaiset voivat mennä epäsäännöllisesti. Jatko-
käyttöä silmällä pitäen olisi otettava selvää saako kosteusvaurioituneessa keittiössä 

jatkaa ruuanvalmistusta. Lyhyesti voidaan todeta, että tilan jatkokäyttö on edelleen 
viranomaislupien varassa. Keittiö sai jatkoaikaa peruskorjauksesta muun rakennuk-

sen kunnon tutkimisen vuoksi.  
 
Yksityiset tutkimukset 

Mauri Jokela on vieraillut kuntokartoituksen tehneen Esa Kemppaisen kanssa Kor-
tesjärven seurakuntatalolla lupaa pyytämättä. Kemppaiselta on tilattu selvitys ylipai-
neistamisesta ja satunnaisista käynneistä. Samalla tavalla on menetelty terveystarkas-
taja kanssa, joilta on pyydetty lupaa epäsäännölliseen käyttöön. Kummaltakaan ei 

haluttu lausuntoa siitä, voidaanko rakennusta jatkossa käyttää siihen, mihin se on tar-
koitettu eli seurakuntatalona. On aivan eri asia kysyä, voidaanko rakennusta käyttää 
sen alkuperäiseen tarkoitukseen, kuin kysyä voiko rakennuksessa käydä silloin täl-

löin. On aivan luonnollista, että satunnaiselle vierailulle löytyy kriteerit, jotka seura-
kuntatalo vakavasti vaurioituneenakin täyttää. Kun seurakunnan hallinto päättää ti-

lan käytöstä, silloin on otettava huomioon kaikki muutkin seikat kuin vain se, voiko 
tilassa satunnaisesti käydä. 
 
Ylipaineistaminen 
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Tämä ratkaisu on aina tilapäinen. Kuten asiantuntijat kertovat, ylipaineistamalla voi-
daan jatkaa jo pilaantuneen rakennuksen käyttöikää 2-3 vuotta. Toimenpiteessä ra-
kennuksen sisään ajetaan koneellisesti enemmän ilmaa kuin sieltä poistetaan. Teori-
assa tästä seuraa se, että ilma alkaa virtaamaan seinärakenteiden läpi ulos. Tällä me-
netelmällä sisäilma puhdistuu jossain määrin. Ylipaineistaminen on haastava tekni-
nen operaatio, jossa ilmavaihtokoneita ja seinärakenteita käytetään tavalla, jota var-
ten ne eivät ole suunnitellut ja valmistetut. Riskinä on, että seinärakenteissa läpivien-

tien, ikkunoiden ja jalka- ja kattolistojen kohdalla saattaa ilmetä vuotoja, joista tulee 
seinän sisältä likaista ilmaa takaisin. Toinen riski on, että koneiden teho ei riitä tuot-

tamaan kaikilla säillä riittävän suurta ylipainetta. On mahdollista ja kohtuullisen to-
dennäköistä, että tällainen muutostyö kuitenkin onnistuu. Asiaa voidaan auttaa laati-

malla uusi ilmanvaihtosuunnitelma, kuten Kemppainen suosittaa. Muutos vaatii jat-
kuvaa ylipaineen seuranta ja aiheuttaa käytössä olonsa ajan säännöllisiä kuluja. Luon-

nollisesti lämpimän sisäilman puristaminen seinärakenteen läpi ulos lisää lämmitys-
kuluja.  

Silloin kun Esa Kemppainen työskenteli rakennuksessa seurakunnan lukuun, hän toi 
esiin ylipaineistamisvaihtoehdon. Keskustelu sen käytöstä päättyi siihen, kun hänelle 
kerrottiin, että varoja vauriokorjaukseen tai uudisrakennukseen ei ole. Ratkaisun ti-

lapäisluonne tulee hyvin esille myös terveystarkastaja Harri Variksen vastauksesta, 
jossa ylipaineistaminen saisi jatkua 2-3 vuotta.  

 
 

Ylipaineistamisasiaan kannattaa tutustua netissä. Toimenpiteen vaikuttavuutta kos-
keva tutkimus on vasta alulla ja tulokset epäselviä. Ratkaisua kuitenkin käytetään 

usein, koska sen voidaan todistaa pienentävän epäpuhtauksien määrää. Mutta tulok-
set vaihtelevat selvästi. 

 
Henri Utriaisen opinnäytetyö -tapauskertomus 
Julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon yleisohje Suomen suurkaupunkien yh-

teishanke. 
 
Tasa-arvo-olettama 
Prosessissa on esitetty jatkuvasti, että kortesjärveläisiä seurakuntalaisia kohdellaan 

seurakuntatalon sulkemisessa epätasa-arvoisesti. Ilmeinen tilanne on se, että muilla 
seurakunnan alueilla on vielä toistaiseksi seurakuntatalot käyttökunnossa. Päätök-
senteon kannalta kyse ei kuitenkaan ole arvoista tai tahtotilasta. Tilanne on hyvin 

valitettava. Kuitenkin kyse on seurakunnan jatkuvasti heikkenevästä taloudesta, 
jossa investointivarat supistuvat. Niitä on kohdennettava samalla uudelleen, sillä 

kirkkojen kulttuurihistoriallinen suojelutehtävä edellyttää sitä. Jos vastaava ongelma 
ilmenee toisessa seurakuntatalossa, senkään korvaamiseen uudisrakennuksella ei ole 
varoja. Tasa-arvo-olettamalla on ajatuksena kaunis, mutta sen kustantaminen on tällä 
hetkellä mahdoton tehtävä. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150739/Utriainen_Henri_2018_05_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwieu8eG9ITtAhWiw4sKHewTCIw4ChAWMAd6BAgMEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.lyyti.fi%2Fatt%2F539c84Ac34bE95%2F74c3761761F31e5Fb55F66331b48bBE0Dda06dA12A3c0Eb03945311a3c1fd&usg=AOvVaw0hrM0j50tQ4ssj9x3Bt0d3
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Seurakuntataloprosessin nykyvaihe 
Kirkkoneuvosto on päättänyt jo kertaalleen, että Kortesjärven seurakuntatalo sulje-
taan. Käytännössä koronan vaikutuksesta näin tapahtui jo keväällä. Tällä hetkellä to-
teutuville tilaisuuksille ja tapahtumille on löytynyt korvaavat tilat. Toki muistotilai-
suuksien osalta seurakuntataloa on kaivattu kesän ja syksyn aikana. Pienimpiin ja 
keskikokoisiin muistotilaisuuksiin on löytynyt yksityisiä palveluntarjoajia. Seurakun-

tatalon keittiössä on myös valmistettu yhä kirkkokahveja. 
Mauri Jokela on tutkinut Kortesjärvi-seuran mahdollisuutta ostaa seurakuntatalo, ja 

jatkaa sen toimintaa vuokrausperiaatteella. Suunnitelmiin kuului luonnollisesti kos-
teusvaurioiden osittainen korjaaminen. Rahoituksen runkorakenteeksi kaavailtiin 

EU-tukia. Viime viikolla tulleen tiedon mukaan hankkeelle ei kuitenkaan ollut mah-
dollista saada EU-lähtöistä rahoitusta, joten suunnitelma raukesi. 

 
Yhteenveto vaihtoehdoista 

a. Käytön jatkaminen. Viranomaistoiminnan puolesta seurakuntatalossa ihmiset 
voisivat vierailla satunnaisesti. Tässä ei ole asiana mitään uutta. Seurakunta on 

silloin vastuussa siitä, että osoittaa kokoontumistilaksi tarkoituksella sisäilmaon-

gelmaisen tilan. Vuokraajan tietoisuus asiasta ei poista vastuuta. Työntekijät eivät 
voi rakennuksessa käydä toistuvan altistuksen takia. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että taloa käyttävät vuokralaiset, jotka järjestävät siellä tilaisuuksia. Suurella 
todennäköisyydellä tiloissa vierailee säännöllisesti keittiöalan ihmisiä huolehti-

massa tarjoilusta. Keittiötoiminnan uudelleen käynnistäminen vaatii peruskor-
jaustarpeen laajuuden arviointia yhdessä terveys-/hygieniatarkastajan kanssa. 

Purkukuntoiseen rakennukseen on teetettävä ilmastoinnin säätötöitä, ilmavuoto-
jen eristyksiä ja ylipaineistuksen seurantakäyntejä.  

Tiloissa seurakunta kokoontuisi ilman työntekijöitä. Asialla on kahdenlaisia seu-
rauksia. Seurakunnan hengellinen tehtävänhoito jää toteutumisen osalta kokoon-
tujien itsensä varaan. Lauma on paimenta vailla. Sellainen tilanne on varmasti 
sekä uhka että mahdollisuus. Tässä kohtaa seurakunnan tehtäväksi muotoutuu 
hengellisen tehtävän asemasta juhlatilan vuokraajan tehtävä. On mietittävä myös 
sitä, että kuka huolehtii kiinteistöhuollosta ja siivoamisesta talon käyttöä jatket-
taessa.  
Seurakuntatalon menettäminen aiheuttaa Kortesjärvellä yhteisöllistä surua. On 
luonnollista, että jos tila olisi saatavissa parin vuoden ajan juhlien vuokrahuoneis-
toksi, se hiukan avittaisi tilannetta. Silloin keittiön olisi saatava jatkoaikaa viran-
omaiselta ja ylipaineistuksen onnistuttava. Ratkaisu olisi lyhytaikainen apu. Seu-
rakunnan itsensä järjestämät tilaisuudet eivät kuitenkaan palaisi tiloihin. 

 
b. Käytön lopetuspäätöksessä pysyminen. Vaihtoehdon vahvuuksiin kuuluu vastuu-

vapauden saaminen rakennuksesta. Seurakunnan ei tarvitse kantaa vastuuta kiin-
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teistössä vierailevien ihmisten terveydestä. Toinen hyöty on taloudellisten tappi-
oiden minimointi. Purkukuntoiseen taloon ei tarvitse laittaa lisärahaa epävarmaan 
ylipaineistushankkeeseen, keittiöön eikä lisälämpökuluihin. On epätodennä-
köistä, että näitä rahoja saadaan takaisin 2-3 vuoden satunnaisten vuokratulojen 
avulla.  
Varjopuolena on tietysti se, että joihinkin tilaisuuksiin seurakuntatalo olisi edel-
leen tilana paras ratkaisu.  

 
Lisäksi kokonaiskuvan muodostamiseen tilanteesta liittyy vielä neljä asiaa: 

1) Seurakunnalla on yhä etsintä päällä terveiden vuokratilojen löytämiseksi yhteisiä 
kokoontumisia varten. Mahdollisia uusia tiloja voitaisiin käyttää normaalisti seu-

rakunnan tilaisuuksien järjestämiseen.  
2) Korona-aikana tilojen kysyntää voi pitää poikkeuksellisen vähäisenä. Tämä olo-

suhde jatkuu vielä pitkään, sillä edes suunnitelmia koko väestön rokottamisesta 
ei ole. Keskustelun alla olevasta 2-3 vuoden jaksosta merkittävä osa ehtii kulua 

ennen kuin suurempia tilaisuuksia voidaan ryhtyä järjestämään tai ennen kuin ih-
miset uskaltavat sellaisiin kokoontua. 

3) Edellisessä päätöksessä ei ollut mitään olennaista tai edes merkityksellistä vikaa 

valmistelussa. Miksi valmistelu olisi pitänyt tehdä valtuustoaloitteen tarjoamasta 
näkökulmasta, jonka peruskysymys oli saako talossa satunnaisesti joku käydä? 

Kysymys oli ja yhä aseteltuna niin, että voidaanko seurakunnan tilaisuuksia jär-
jestää kyseisissä tiloissa. Vastaus on yhä sama. Ei voida, koska kiinteistä ei voi olla 

työpaikka. 
4) Kolmanneksi on kysyttävä, että miltä näyttää moraalisessa mielessä se, että seu-

rakunta vuokraa seinärakenteiltaan mikrobien laaja-alaisesti pilaamaa kiinteistöä. 
Edustaako päätös vastuullista ja eettisesti kestävää toimintatapaa? 

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 

 

 Kirkkoneuvosto päättää jättää käsittelyssä olevan valtuustoaloitteen raukeamaan. 

 
 

Päätös: Keskustelun jälkeen asia siirrettiin kirkkovaltuuston käsiteltäväksi 

Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra Jyrki 
Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 

 

 

Kokouksessa Mauri Jokelalle annettiin alustuspuheenvuoro. Hän toi esille huolensa 
seurakuntatalon sulkemisesta. 

Simo Aaramaa esitti käsittelyssä olevan valtuustoaloitteen jättämistä raukeamaan. 
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Juhani Ventä esitti seurakuntatalon aukipitämistä, Tarja Pellinen kannatti. Päätettiin 
äänestää. Äänestyksen tuloksena valtuustoaloitteen raukeamisen puolella  oli 18 val-
tuutettua,  8 äänesti aukipitämisen puolesta ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Äänes-
tyspöytäkirja liitteenä 4 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 
 

Äänestyksen tuloksena valtuustoaloite Kortesjärven seurakuntatalon käytön lopetta-
misen purkamiseksi jätettiin raukeamaan. Seurakuntaa velvoitetaan aktiivisesti etsi-

mään korvaavia tiloja 
 

 

 
33 § UUSI KESKUSREKISTERIN SOPIMUS 

 

Kirkkoneuvosto 24.11.2020/79a§ 

Kirkkoherra esitteli uuden keskusrekisterin sopimusluonnoksen, joka pitää viedä 
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi (LIITE 7). 

 
Päätös: Sopimus viedään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 

 
 

Kirkkovaltuuston päätös: 
 

Hyväksyttiin uusi keskusrekisterisopimus (LIITE 5). 
 

 

 

34 § KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 

 

 6/24.11.2020 

65 § Koulutussuunnitelma 
67 § Tilavuokrat ja muut maksut vuoden  2021 alusta 

68 § Taustayhteisösopimukset partiolippukuntien kanssa 

 69 § Kanttorin valinta 

 70 § Kanttorin määräaikainen virkamääräys 
 72 § Lähetystyön sopimuksien päivittäminen 

 73 § Lähetysmäärärahojen jakoesitys 
 74 § Suorituslisien maksaminen henkilöstölle vuonna 2021 
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Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 
 

Kirkkovaltuuston päätös: 
 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 
 

 
35 § VALTUUSTOALOITTEET 

 

Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuus-
toaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 
 

  
 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun. 
 

Päätös: Ei aloitteita 

 
 

 
  

36 § ILMOITUSASIAT  

 
Kirkkoherra antoi tiedoksi, että tulevaan piispantarkastukseen liittyen kirkkoneuvos-
ton varapuheenjohtajan johdolla neuvosto laatii hallinnon tilaa koskevan raportin.   
 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi    
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37 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

 Eija Korpi kyseli pappien virkasiirtoihin liittyvää tiedottamista 
 
 Kari Hirvelä kysyi jätekuljetusten kilpailutuksen tilannetta 
 
 Kokouksessa jaettiin marraskuun loppuun ulottuva verotulokertymä (LIITE 6) 
 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
 

 

 
38 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen (LIITE 7 ). 
 
Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan  
  
 
 
  

39 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 22.25.  

 
 

  
 

 
Kirkkovaltuusto 15.12.2020 

 
 Kokouksen puolesta 
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  Esa Vaittinen  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
    
  

 
 

 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 

  
 Kauhavalla 17.12.2020  

 
 

  
 Oona-Mari Marsch  Aira Mäkinen  
 

 
  

 
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 15.12.2020 pidetyn kokouksen 

asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla  08.12-.15.12.2020. 

 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kau-

havan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 18.12.2020-
28.01.2021.  


