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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 

Aika: Maanantai 17.09.2018 kello 18.00 – 19.55  
 

Paikka: Kauhavan kirkon alasali 
 
 

Läsnä:           Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 

Aaramaa Simo  
Alatalkkari Anna-Maija 
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:         

  

 
 

Asiat: 73- 86 § 

 

 

 

 

73 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
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Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat 

 

 

 

74§    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 ja varapuheenjohtajalle 10.09.2018. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                      Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
      

 
 
 

75 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin, muissa asioissa Simo 
Aaramaa ja Heikki Erkinheimo halusivat keskustella inva-asioista, Esa Vaittinen halusi 
selvitystä uurnalehtojen tekemisestä muihin kappeliseurakuntiin. 

 

 

 

 

 

76 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 
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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. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Paavola Aki ja 
Palojärvi Inka, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa keskiviikkona 
19.09.2018 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 
22.09.- 04.10.2018 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Paavola Aki ja 
Palojärvi Inka. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan  Aki Paavola ja  
 Marjatta Seppä-Lassila 

   

 

 

77 § YLIHÄRMÄN KAPPALAISEN VIRANTÄYTTÖ 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Ylihärmän kappalainen Satu Linko on valittu Isokyrön kirkkoherraksi. Päätös ei ole 

vielä tullut lainvoimaiseksi. Tuomiokapitulin alustavan suunnitelman mukaan Linko 
aloittaa uudessa virassa 1.12.2018.  
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 Normaalin käytännön mukaan valintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi 
tuomiokapituli tiedustelee avoimeksi tulevan viran täytöstä seurakunnalta. Koska 
virantäyttö itsessään kuukausia kestävä prosessi, Kauhavan seurakunnan kannattaa 
reagoida kysymykseen virantäytöstä jo etukäteen.  

 Kuluvan vuoden keväällä Alahärmän seurakuntapastorin virka jätettiin täyttämättä 
säästösyistä. Papiston osalta viranhaltijoiden vähennystä on siis vastikään 
toteutettu. Toisaalta kappeliseurakunnassa tulee aina olla vähintään kappalaisen 
virka.  

  
Päätösesitys: 
 Kirkkoneuvosto päättää esittää Lapuan hiippakunnan tuomikapitulille Ylihärmän 

kappalaisen viran julistamista haettavaksi, kun pastori Satu Linko irtisanoutuu 
kappalaisen virasta. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti  
 

 

78 § YLIHÄRMÄN KAPPALAISEN VIRAN HAKUKRITEERIT 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Kappalaisen viran täytössä hiippakunnan tuomiokapitulin tehtävänä on antaa 

lausunto hakijoista (KJ 6.l. 19§ 1. mom). Lausunnon antamista varten 
tuomiokapitulin tulee tietää seurakunnan viranhakijalle asettamat kriteerit. Niitä 
käytetään myös viranhakuilmoituksessa, jotta hakijat voivat arvioida 
ominaisuuksiaan ja osaamistaan viran hoidossa.  

 Kappalaisen virkaan hakevalla on oltava pastoraalitutkinto suoritettuna (KJ 6.l. 
10§). Muut hakukriteerit seurakunta voi asettaa itsenäisesti. Ylihärmän osalta on 
todettava, että viranhaltijan vastuulla on papin tehtävien lisäksi alueellisen 
toiminnan suunnittelu, esimiestehtävät ja kappelineuvoston esittelijänä toimiminen.  

  
Päätösesitys: 
 Esitän, että kirkkoneuvosto asettaa Ylihärmän kappalaisen virkaan hakeville 

seuraavat kriteerit: 
1. KirJo I koulutuksen käyminen tai sitoutuminen sen suorittamiseen 
2. Kokemusta tai näkemystä alueellisen työn johtamisesta 
3. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti  
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79 § KIRKKOHERRANVIRASTON JA SEURAKUNTATOIMISTOJEN 

AUKIOLOAJAT JATKOSSA 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kaksi osa-aikaista toimistosihteeriä 

irtisanottiin 15.6.2018. Lokakuun aikana irtisanottavat siirtyvät pitämään 
vuosilomiaan ennen irtisanomisajan täyttymistä. Henkilöstöresurssien vähentyessä 
mahdollisuudet tarjota asiakaspalvelua kaventuvat. Lisäksi asiaan vaikuttaa 
hiippakunnan keskusrekisterin aloitus vuoden 2020 alussa. Silloin kaikki muu paitsi 
asiakaspalvelutyö siirtyy keskusrekisterin tehtäväksi. Näistä kahdesta syystä 
Kauhavan seurakunnan on leikattava kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimistojen 
aukioloaikoja. 

 Vaihtoehtoisia tapoja toimia on kaksi: 
A)  Aukioloaika leikataan kerralla vastaamaan vuoden 2020 alun tilannetta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoherranvirasto on avoinna 
Kauhavalla arkisin 9-14. Tästä ratkaisussa on työntekijöiden kannalta se etu, 
että toimistosihteerit voivat työskennellä yhdessä ja jakaa töitä keskenään. Auki 
jäävän viraston asiakaspalvelu on joutuisampaa. Lisäksi työvoiman vähenemisen 
aiheuttamaan lisätyöhön jää työntekijöille enemmän aikaa kun 
asiakaspalvelutehtävät vähenevät pienemmän aukiolon myötä. Haittapuolena 
on luonnollisesti kasvokkain tapahtuvan asiakaspalvelun päättyminen 
kappeleissa. 

B) Aukioloaikaa kavennetaan vuoden määräajaksi esimerkiksi siten, että Kauhava 
on avoinna neljä päivää viikossa, Alahärmä kaksi päivää ja Ylihärmä ja 
Kortesjärvi yhden päivän. Tämä aukioloaika on aivan maksimi, mitä voidaan 
saavuttaa kahden toimistosihteerin voimin. Aina kun toinen heistä on poissa 
töistä, aukiolo voidaan toteuttaa vain Kauhavalla. Sama koskee kesäkuukausia. 
Tämän vaihtoehdon haasteena on tiedottaminen ja lopultakin melko 
epäsäännölliset aukioloajat. Suurempi asiakaspalveluaika vie tietysti aikaa myös 
muulta virastotyöltä. Lisäksi on kysyttävä, onko yhden päivän aukioloajalla enää 
mainittavaa merkitystä asiakaspalvelun kannalta. Hyvä puoli on luonnollisesti 
se, että mahdollisuus asiakaspalveluun säilyy. 

  
Päätösesitys: 
 Esitän, että kirkkoneuvosto päättää vaihtoehdon A mukaisella tavalla siirtyä kerralla 

yhden asiakaspalvelupisteen käyttöön. Lisäksi esitän, että uusi aukioloaika alkaisi 
1.10. riippumatta siitä, mihin ratkaisuun kirkkoneuvosto tulee 
seurakuntatoimistojen aukiolosta. 

 
 Kokouksessa  Simo Aaramaa esitti vaihtoehtoa A, Pirkko Malmi oli vaihtoehdon B 

kannalla. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin äänestää. Äänestyksen tulokseksi tuli 7 
ääntä A vaihtoehdolle, B vaihtoehto sai kannatusta 4 ääntä sekä 2 äänesti tyhjää 
(äänestyspöytäkirja liitteenä 1)  
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Päätös: Äänestystuloksen perusteella hyväksyttiin vaihtoehto A ja  uusi aukioloaika otetaan 
käyttöön  1.10 alkaen.  

 
 

 

80 § IRTISANOTTUJEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖVELVOLLISUUDEN 

PÄÄTTYMINEN 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
  
 Irtisanotuilla työntekijöillä on pitämättömiä lomia 31-48 päivää. Kaksi 

työntekijöistä on osa-aikaisia ja yksi täysiaikainen. Pitämättömät lomat huomioiden 
työntekijät jäisivät pois työstä hieman eri aikaan lokakuun aikana. Kun 
kesälomakausi on nyt päättynyt, olisi mahdollista vapauttaa työntekijät työ- ja 
virkavelvollisuuksistaan jo ennen heidän viimeisten lomien alkua. Tämä voisi olla 
kädenojennus irtisanotuille ja tarvittaessa tarjota mahdollisuuden kokoaikaiseen 
työnhakuun.  

  
Päätösesitys: 
 Esitän, että kirkkoneuvosto vapauttaa irtisanotut työntekijät  työvelvollisuudesta 

1.10.2018 alkaen.  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Avaimet pyydetään palauttamaan 
30.09.2018 

 

 

81 § HENKILÖSTÖASIA 

 
   

 

 

82 § MUUT ASIAT 

 
A. Invapaikkamerkkien puuttuminen kirkkojen ympäristöstä 
B. Kortesjärven kirkon invaramppi on liian jyrkkä ja kulku kirkkoon on hankalaa 
C. Ylihärmän uurnalehdon tekeminen 

 

Päätös: Invapaikkamerkintöjen osalta tilanne laitetaan kuntoon, samoin kulkuyhteyksiä 
pyritään parantamaan.  Uurnalehtojen osalta pitää selvitellä ensin niiden käyttötarve 

 

 

83 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 
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 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat 
viranhaltijapäätökset. 
 
Päätös nro  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös: Ei kirkkoherran päätöksiä  
 
 
 

84 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Ei talousjohtajan päätöksiä 
 
 
 

85 §  TIEDOTUSASIAT 

 

 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat asiat: 
  

a. verotulokertymä 
b. kirkkoremonttien kustannukset tähän asti 
c. Kortesjärven pysäkin ja seurakuntatalon kosteuskartoitukset 
d. Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset 23.10 ja ns. budjettikokous 27.11 klo 

18.00 
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Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
  
 
 
 

86 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (Liite 2 ) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55. Lopuksi laulettiin virsi 548 
 
    
  
 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 

 
 

Kauhavalla 19.09.2018 
 
  
  
 Aki Paavola   Marjatta Seppä-Lassila  
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Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 20.09.- 04.10.2018 ja sen nähtävänä pitämisestä 
on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän 
seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 10.09.-
04.10.2018.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


