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Aika: Tiistai 26.03.2019 kello 17.00 – 20.45 
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 
 

Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja  
Aaramaa Simo 
Heikkilä Marketta 
Lammi Sinikka 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  

 Mäkinen Aira 
 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Martti 
 Rintanen Mari 
 Saarijärvi Sirpa varajäsen  
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 
Poissa: Erkinheimo Heikki jäsen 
 Kari Jorma  jäsen 
 

 
 

   

Asiat: 24- 41§ 

 

 

 

  

24 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnäoli-
jat  
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25 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkko-
neuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jä-
sentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 
7 luku 4 §).   
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkko-
valtuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 18.03.2019.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 
 

26 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Marjatta Seppä-Lassila kertoi, että hän ha-
luaa jättää aloitteen kokouksen kohdassa muut asiat. Pirkko Malmi kertoi, että hä-
nellä on tiedotusasioihin yksi lisättävä asia.   

 
 
  

 

 

27 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOIT-

TAMINEN 

 
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoit-
taa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 
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Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi ko-
kouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneu-
vosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimie-
lisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouk-
sessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Heikkilä Marketta 
ja Kari Jorma, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
28.03.2019 klo 9-14. 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seura-
kunnan 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 oikaisuvaati-
muksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 
29.03.- 12.04.2019 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Marketta Heikkilä 
ja Jorma Kari. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Marketta Heikkilä 
ja Sinikka Lammi. 

 

 

 

 

28 § VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSIT-

TELY 

 
 Kirkkoherran ja talousjohtaja valmistelu 

Kirkkoneuvoston on KJ 15:6 §:n mukaan laadittava kultakin kalenterivuodelta toi-
mintakertomus seurakunnan hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvon-
nasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.    Toiminta-
kertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä 
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olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen 
liitetiedoissa.  
 
Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätösasiakirjoina laaditut tase-erittelyt 
(Liitteet 1-2). Tasekirjassa on kirkkoneuvoston kertomus kirkkovaltuustolle vuoden 
2018 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätös sisältää myös erilliskirjan-
pitona hoidettavan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka yhdistetään tilinpää-
töksessä seurakunnan pääkirjanpitoon.  
 
Kauhavan seurakunnan vuoden 2018 tilikauden tulos osoittaa alijäämää 288.606,12 
euroa.   
 
Kokonaisverotulot laskivat vuonna 2018 n. 215.270 € (edelliseen vuoteen verrat-
tuna) mikä johtuu jäsenmäärän vähenemisen voimistumisesta sekä muuttotappiosta.  
Kirkollisverotuloja kertyi n. 216.000 €   vähemmän ja yhteisöverotuloja / valtionra-
hoitusosuutta alle tuhannen euroa  enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Talous-
arvioon verrattuna kokkonaisverotulot jäivät 194.056 € arvioitua pienemmiksi.  
Käyttötalouden toimintatuotot olivat 470.790,89 €, laskua  edelliseen vuoteen ver-
rattuna n.10.000 € .  Käyttötalouden toimintakulut olivat 3.503 761,55 €, laskua n. 
122.000 € edelliseen vuoteen verrattuna. 

 
Seurakunnan tase päättyy kokonaissummaan 8.108.736,80 €, josta hautain-hoitora-
haston osuus on 123.522,17 €. 

  
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yh-
teydessä esityksen tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi 
toimenpiteiksi.  

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto käsittelee Kauhavan seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle: 
 
1) että tilikaudelta 2018 tulos on - 310.516,41 euroa.   
2) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 21.910,29 euroa 
3) että tilikaudelta 2018 syntynyt 288.606,12 euron suuruinen alijäämä   

     siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille 
4) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 15.198,20 euron ylijäämää, siirre-
tään hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille.  

 
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kauhavan seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan.  
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 Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään 
 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 

 

   

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415 ja talousjohtaja Esa 
Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. 
 

 
 

 

29 § KIRKKONEUVOSTON KOOLLEKUTSUMINEN 

 
 Kirkkoherran valmistelu 

  
 Kirkkoneuvoston koollekutsumisesta päättää Kirkkojärjestyksen 9. luvun 1§ mukai-

sesti kirkkoneuvosto. Edellisessä kokouksessaan kirkkoneuvosto kävi lähetekeskus-
telun koollekutsumistavan muutoksesta. Päätösesitys on laadittu keskustelun perus-
teella. 

 
Kirkkoherran päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto kutsutaan tästä alkaen koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta. 
Kokouskutsut lähetetään sähköpostin välityksellä kirkkoneuvoston jäsenille ja ko-
koukseen osallistumiseen oikeutetuille. Kokouksessa asiakirjat on saatavissa haluk-
kaille tulosteina. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

30 § LAUSUNTO KAPPALAISEN VIRAN HAKUKRITEEREISTÄ 
 
 Kirkkoherran esittely 
 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on 19.12.2019 myöntänyt rovasti Risto Mä-
elle eron kappalaisen virasta eläkkeelle siirtymistä varten. Samalla tuomiokapituli 
on pyytänyt Kauhavan seurakunnalta lausuntoa Kauhavan alueseurakunnan kappa-
laisen viran haettavaksi julistamisesta ja viran täytössä huomioitavista erityistar-
peista. (Lapuan hiippakunta DLAP/283/01.01.03/2018, Liite 3) 
 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 2/2019                6(13)               
 KIRKKONEUVOSTO                        26.03.2019               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 
Kauhavan seurakunta päättää tuomiokapitulin pyynnöstä: 
a) Esittää tuomiokapitulille Kauhavan aluekappalaisen viran julistamista haetta-

vaksi. 
b) Virantäytössä toivotaan huomioitavan seuraavat erityistarpeet: 

1. Riittävänä koulutuksena pidetään KirJo I -tasoista koulutusta. Enemmän kat-
sotaan eduksi.  

2. Hakijan näkemystä ja/tai kokemusta seurakuntatyön johtamisestä alueelli-
sena tai työalaa koskevana tehtävänä. 

3. Hakijan kykyä sopeuttaa alueen seurakunnallista työtä vähenevien resurs-
sien näkymässä yhdessä muiden päätöksentekijöiden kanssa. 

4. Oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 
 

31§ KAUHAVAN IV KANTTORIN VIRAN MUUTTAMINEN 

 
 Kirkkoherran esittely 

 
Kauhavan seurakunnan kanttorin virat ovat tällä hetkellä kaikki määräaikaisesti täy-
tettyjä. Rekrytointia koskeva päätös on jo tehty liittyen I ja II kanttorin virkaan 
(Kauhava ja Alahärmä). Virantäyttöön valmistauduttaessa on tullut ilmi, että Heli 
Turpela olisi valmis siirtymään kanttoriksi alueseurakuntaan. Turpela on tehnyt use-
amman vuoden ajan jo koordinaattorikanttorin virkaa, joka Kauhavalla nyt on tu-
lossa auki. Kun kaikki kolme virkaa on saatu täytettyä, Turpela on ainoa kanttori, 
joka edustaa jatkuvuutta, tuntee koko seurakunnan työkulttuurin ja siten pystyy 
luontevasti hoitamaan koko jumalanpalveluselämälle ja kirkollisille toimituksille 
tärkeitä suunnittelutehtäviä ja perehdyttämään.  
Edellä kuvatuissa olosuhteissa alkoi näyttää siltä, että olisi seurakunnan etu siirtää 
Turpela alueseurakunnan kanttorin virkaan. Esitin aiheesta sähköpostikyselyn joh-
toryhmän jäsenille ja alueneuvoston puheenjohtajille. Lähes kaikki vastasivat ja 
kaikki vastanneet puolsivat siirtoa.  
Tuomiokapitulista saadun konsultaation myötä selvisi, että juridisesti selkein me-
nettely olisi muuttaa Turpelan nykyinen IV kanttorin virka vastaamaan tehtävänku-
vauksen, virkapaikan ja palkkauksen osalta I kanttorin virkaa. Näin olisi voitu mene-
tellä myös pelkällä viranhaltijapäätöksellä. Asian luonteen vuoksi esittelijän näke-
mys on kuitenkin se, että kirkkoneuvoston kuuluu tehdä asiassa päätös. 
 

Kirkkoherran päätösesitys 
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Esitän, että kirkkoneuvosto päättää 
1) muuttaa Kauhavan IV kanttorin viran virkapaikaksi Kauhava 
2) määrätä viran tehtävänkuvaksi kanttorin tehtävät koko Kauhavan seurakun-

nassa.  
3) määrätä viranhaltijan työskentelemään ensisijaisesti alueseurakunnan kanttorin 

tehtävissä.  
4) sisällyttää virkaan koordinaattorin tehtävät  
5) viran palkkauksen muuttuvan euromääräisesti samanlaiseksi vaativuusryhmäl-

tään kuin koordinaattorikanttorin virka on ollut tähän asti. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

32 §  KAUHAVAN I KANTTORIN VIRAN MUUTTAMINEN 
 

Kirkkoherran esittely 
 
Edellisen päätösasian johdosta tulee ehdollisesti vireille tarve tehdä vastakkainen 
päätös koskien Kauhavan seurakunnan I kanttorin virkaa. Jos näin tapahtuu, päätös 
on rekrytointiaikataulun vuoksi syytä tehdä samassa kokouksessa, jotta uusi viran-
haltija voi aloittaa alkusyksyn aikana. 
 

Kirkkoherran päätösesitys 
 
Esitän, että kirkkoneuvosto päättää 
1) Muuttaa I kanttorin viran virkapaikaksi Ylihärmän 
2) muuttaa tehtävänkuvaksi kanttorin tehtävät koko Kauhavan seurakunnassa 
3) määritellä I kanttorin pääasiallisiksi virkatoimiksi Kortesjärven ja Ylihärmän kap-

peliseurakuntien musiikkityön 
4) määrätä viran palkkaukseksi vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkan 
 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 

33 §  I SEURAKUNTAPASTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKAMÄÄRÄYS SEURA-

KUNNAN II SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN 
 
 Kirkkoherran valmistelu 
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Seurakuntapastori Petra Kero on valittu Herättäjäjuhlien pääsihteeriksi 1.9.2019-
31.8.2020 väliseksi ajaksi. Asian toteuttaminen vaatii muutamia järjestelyjä. Ensin-
näkin pääsihteerin tehtävän hoitamista varten esitän täytettäväksi määräajaksi Kau-
havan seurakunnan II seurakuntapastorin viran. Viran tehtävänkuvaus ja palkkaus 
määritellään myöhemmin käytävien neuvottelujen pohjalta.  
 

Päätösesitys 
 
Esitän, että kirkkoneuvosto päättää pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulia 
nimeämään seurakuntapastori Petra Keron Kauhavan seurakunnan II seurakuntapas-
torin virkaan määräajaksi 1.9.2019-31.8.2020.  

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 

34 §  I SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN 
 
 Kirkkoherran esittely 
 

Herättäjäjuhlien pääsihteerivalinnan vuoksi seurakuntatyötä tekevän seurakuntapas-
torin virka jää avoimeksi 1.9.2019 alkaen vuoden ajaksi. Neuvottelu hiippakunta-
pastori Jaakko Antilan kanssa johti tulokseen, jonka mukaan elokuun lopussa oli 
vapautumassa määräaikaisesta työsuhteesta yksi vihitty pappi. Hän on pastori Jenny 
Kärki.  
Hän on toiminut vuosikymmenen alkupuolella vuoden verran Alahärmän seurakun-
tapastorina, johon tehtävään hän aikanaan sai pappisvihkimyksen. Kärjellä on kat-
keamaton työhistoria. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon ja KirJo I -koulutuk-
sen.  
Vihkimystä odottavien osalta aikataulu ennen seuraavaa ordinaatiokoulutusta olisi 
ollut työhaastattelujen kannalta hyvin tiukka. Toisaalta Kärjen valintaa puoltaa työ-
kokemus, joka edesauttaa Kauhavan seurakuntapastorin työmäärän kanssa selviämi-
sestä kohtuullisessa ajassa. Sitoutumisesta ennestään tuttuun seurakuntaan kertoo 
sekin, että Kärki valitsi kahdesta menossa olevasta työnhausta harkintansa perus-
teella Kauhavan seurakuntapastorin viran etusijalle. Kun asiaan lisätään kaksi muuta 
pian edessä olevaa pappisrekrytointia ja yhden papin vähennyksen vuosi sitten, on 
seurakunnan etu, että tämä määräaikainen virantäyttö saadaan pian ratkaistua. 
 

Kirkkoherran päätösesitys 
 
Esitän, että kirkkoneuvosto päättää pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta 
pastori Jenny Kärjelle virkamääräystä Kauhavan seurakunnan I seurakuntapastorin 
virkaan 1.9.2019-31.8.2020. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

35 § REKRYTOINTITYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN 

 
 Kirkkoherran esittely 
 
 Seurakunnan hallinnolla on tehtävänään kaksi kappalaisen, kaksi kanttorin ja yksi 

diakonin rekrytointi lähikuukausina. Haastatteluvaiheeseen asti on kohtuullisen 
helppo selvitä operatiivisella esimiestyöllä. Haastattelut ja päätösesittelyjen laatimi-
nen yhdessä antavat laajemman osaamisen ja tuen valintaprosessille. Useampien va-
lintojen tekeminen peräkkäin herättää kysymyksen siitä, että pitäisikö rekrytointien 
tapahtua yhdessä sovittujen kokoonpanojen valmistaessa esityksiä kirkkovaltuus-
tolle, kirkkoneuvostolle ja tarvittaessa kappeli- tai alueneuvostolle. Myös menette-
lystä voitaisiin päätösvalmisteluissa sopia etukäteen. Alahärmän kappalaisen vaali 
kuitenkin käytäisiin siten, että rekrytointityöryhmä valitsisi haastatteluun kohtuulli-
sen määrän haastatteluun kutsuttavia huomioiden tuomiokapitulin lausunnot haki-
joista. Kappelineuvosto saisi sitten haastatella tämän ryhmän ja toimittaa sitten vaa-
lin. 

 
Kirkkoherran päätösesitys 

 
 Esitän kirkkoneuvostolle, että se  

a) päättää valita rekrytointityöryhmän, jonka tehtävänä on laatia muistio tekemis-
tään päätöksistä ja saattaa se päätösvalmistelun yhteydessä kirkkoneuvostolle 
tiedoksi. 

b) valita ryhmään kuuluviksi kirkkoherran, talousjohtajan, kappalaisen, virkapaikan 
kappelineuvoston puheenjohtajat ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan tai 
kirkkovaltuuston puheenjohtajan. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavin muutoksin: 
rekrytointiryhmään päätettiin kuuluviksi kirkkoherra, talousjohtaja, alueen kappa-
lainen, virkapaikan kappelineuvoston puheenjohtajat, kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtaja ja kirkkovaltuuston puheenjohtajat. 

 

 
 

36 § ALAHÄRMÄN KIRKON KATTOURAKOITSIJAN VALINTA 

Vuoden 2018 talousarvioon on hyväksytty 700.000 euron määräraha Alahärmän 
kirkon  korjaukseen. Remontin yhteydessä kesällä 2018 todettiin kirkon katto niin 
huonokuntoiseksi että sen uusiminen on pikaisesti tarpeen.   
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Tästä johtuen kirkon korjausprojektia päätettiin jatkaa v 2019 vesikatteen uusimi-
sella. 
 

Projektin toteutusta varten on 08.01.2019 lähetetty tarjouspyynnöt seuraaville ura-
koitsijoille:  

 
1. Ilmajoen Kattomestarit Oy    Ilmajoki 
2. Jomiga Oy     Kauhava 
3. Maalausliike Salo Ky    Kauhava (Alahärmä) 
4. Peltisepänliike Hautala Oy    Kauhava (Kortesjärvi) 
5. Peltisepänliike Koskiniemi    Lapua 
6. PRP-Seinäjoki Oy     Seinäjoki 
7. Rakennusliike Erkki Virrankoski Oy Kauhava 
8. Rakennuspalvelu Pauli Katajamäki Kauhava (Alahärmä) 
9. Mercell Suomi Oy     Helsinki 
10. Mansen Timpurit Oy    Tampere 
11. K E Construction Oy    Isokyrö 
12. Lapuan TKM-Rakennus Oy    Lapua 
13. K.T Tähtinen Oy     Seinäjoki 

 
Koska hankkeen kustannusarvio ylittää Hankintalaissa rakennustöille määritellyn 
kansallisen kynnysarvon (150.000 eur) on hankintailmoitus julkaistu myös 
08.01.2019 julkisessa HILMA-hankintajärjestelmässä.  

 
Tarjousten viimeinen palautuspäivä oli 25.01.2019 klo 12.00. Tarjoukset on avattu     

  25.01.2019 klo 12.30 pidetyssä avaustilaisuudessa (liite 4)   
  

Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta. Lisäksi yksi tar-
jous saapui myöhästyneenä joka hylättiin avaamattomana.  Annetut tarjoushinnat 
sisältävät  ALV:n 24 %. 

 
      1. K.T Tähtinen Oy                        267.133,20  €    
        2. Mansen Timpurit Oy                  420.360,00  €    
       3. K E Construction                     1.089.793,84 €  
 

Kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat ovat toimittaneet tilaajavastuulain mukaiset 
asiakirjat. 
Valintakriteerinä käytetään  edullisinta kokonaishintaa. 

 
Tarjoukset on pyydetty kokonaisurakkana sekä yksikköhinnoilla.  Yksikköhinnat 
sisältäen asennuksen ja materiaalin on annettu lopullista laskutusta ja mahdollisia 
muutoksia varten.  
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Korjausprojektiin varatusta määrärahasta on käytetty 04.03.2019 mennessä 
595.427 €. Kirkkohallitus on myöntänyt hankkeelle rakennusavustusta yht. 70.050 
€. 

 
Talousjohtajan päätösesitys 
 

1. Alahärmän kirkon vesikatteen urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen jät-
tänyt K.T  Tähtinen Oy Seinäjoelta. 
2. Rakennustyön valvojaksi valitaan Insinööripalvelu Kattelus Ky; RI Lauri Kattelus. 
Valvonta  laskutetaan tehtyjen tuntien mukaan.    
3. Määrärahan ylitys huomioidaan vuoden 2019 lisätalousarviossa    

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. ja kiinteistöpäällikkö 
Kari Jutila 0451393597 

 

 

37 § MUUT ASIAT  
 
Marjatta Seppä-Lassila jätti aloitteen päiväkerhoon osallistumisesta 3 vuotiaana (Liite 5). 

 

Päätös: Aloite merkittiin tiedoksi ja otettiin valmisteluun 
 

 
 

38 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 

 Päätös nro  
 2/2019 Suorituslisän arviointikriteerien käyttöohjeet (Liite 6) 

3/2019 Määräaikainen virkamääräys alueseurakunnan kanttorin virkaan (liite 7) 
4/2019 Määräaikainen virkamääräys Ylihärmän ja Kortesjärven kanttorin vi-

rasta (Liite 8) 
5/2019 Määräaikainen virkamääräys Alahärmän kanttorin virasta (liite 9) 
6/2019 Arkiston käyttölupa (liite 10) 
7/2019 Kummin lisääminen (Liite 11) 
8/2019 Leirityöntekijän palkkaaminen (Liite 12) 
9/2019 Nuorisotyön harjoittelijan palkkaaminen (Liite 13) 
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10/2019 Kesäkanttorin palkkaaminen (Liite 14) 
11/2019 Kesäkanttorin palkkaaminen (Liite 15) 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi  
 
 
 
 

39 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

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

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
3/2019 Kauhavan Vuokara-asunnot Oy:n kanssa allekirjoitetut vuokrasopimuk-

set 2 kpl (Liite 16)  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

40 §  TIEDOTUSASIAT 

 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat: 
 

Pirkko Malmi kertoi osallistuneensa tiekokoukseen seurakunnan edustajana. Kysei-
nen tiekunta teettää korjaustöitä, joista ajallaan tulee jyvitetty osuus seurakunnan 
maksettavaksi. 

 
 Seuraava kokous pidetään 7.5 klo 18.00 seurakuntakodilla  
 

Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
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41 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (Liite 17 ) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45. Lopuksi laulettiin virsi 560. 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 28.03.2019 
 
  
  
 Marketta Heikkilä  Sinikka Lammi  
 

 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakunnissa 29.03.- 12.04.2019 ja sen nähtävänä pitämisestä 
on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän  
kappeliseurakunnissa 18.03.-12.04.2019.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


