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Aika: Ti  25.06.2019 klo 19.00–19.57. 

                                                                 

Paikka: Kauhavan seurakuntakoti, Kirkkotie 3b      
 

Läsnä: Aaramaa Simo 
 Alatalkkari Anna-Maija 
 Annala Marja-Liisa 
 Erkinheimo Heikki 
 Erkkilä Leena  
 Heikkilä Marketta 
 Heinonen Aarno  
 Heinonen Ritva valtuuston varapuheenjohtaja  
 Hirvelä Kari  
 Jokinen Lauri 
 Kari Jorma 
 Karjanlahti Tapio 
 Korpi Eija 
 Kunnari Marita saapui 19.22 
 Laakso Eeva-Maria 
 Malmi Pirkko  
 Mäkinen Aira  
 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Esa saapui 19.22 
 Rantala Suvi  
 Rintanen Mari   
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta  
  
  
 

Poissa: Marsch Oona-Mari 
 Mäkinen Päivi 
 Vaittinen Esa valtuuston puheenjohtaja 

 
  
  

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 22 kokouksen 
alkaessa.  
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Muut läsnäolijat: 
 
 Jormakka Jyrki kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa                   talousjohtaja, sihteeri 
 

Asiat: 34-48§ 

   
  
 
 

34 § KOKOUKSEN AVAUS 

 
 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja to-
dettiin kokoukseen osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja 
muut asianosaiset. 

 
 

  

 

35 § 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 18.06.2019 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkolli-
sissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille 
18.06.2019. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä alueseurakun-
nan ilmoitustaululla 18.06-25.06.2019. 
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. 
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Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

    

  

 

 

 

36 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO 

 
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 Heikkilä Marketta ja 
Heinonen Aarno. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa torstaina 
27.06.2019 kello 9.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan talous-
toimistossa ajalla 28.06.-26.07.2019 klo 9-14.  

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marketta Heikkilä ja Aarno Heinonen 
  
 

  

 

  

37 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

 
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat 
valtuutetut Marketta Heikkilä ja Aarno Heinonen. 

 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti  

 

 

 

 

38 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
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Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

 

39 § LISÄMÄÄRÄRAHA ALAHÄRMÄN KIRKON REMONTTIIN 

 

 Kirkkoneuvosto 13.06.2019/68§ 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Vuoden 2018 talousarvioon oli varattu 700 000 euron suuruinen investointimäärä-

raha Alahärmän kirkon remonttiin. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä määrärahaa oli 
käytetty 593 786,08 euroa. Käytettävissä oleva rahamäärä on 106 214 euroa. 

 
 Kirkkoneuvosto 26.03.2019 §36 hyväksyi K.T. Tähtinen Oy:n tekemän tarjouksen 

267 133,20 euroa. 
 
Hyväksytty tarjous ja mahdolliset lisätyöt yhteensä arvioitu  310 000 euroa 
Jäljellä oleva määräraha    106 214 euroa 
Erotus     203 786 euroa 
Kirkkohallituksen myöntämä avustus      70 050 euroa 

Lisämäärärahan tarve    133 736 euroa 
 
Talousjohtajan päätösesitys 
 

Kirkkoneuvosto hyväksyy 134 000 euron suuruisen lisämäärärahan ja esittää sitä 
edelleen hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle 

 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esitetyn lisämäärärahan Alahärmän kirkon remonttiin 
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40 § LIITTYMINEN LAPUAN HIIPPAKUNNAN KESKUSREKISTERIIN 

 

 Kirkkoneuvosto 16.06.2019/69 § 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 

 
Kirkkohallituksen täysistunto päätti kokouksessaan marraskuussa 2015 suositella 
seurakunnille kirkonkirjojen pidon siirtämistä alueellisten keskusrekisterien tehtä-
väksi. Seurakunnat eivät ryhtyneet hanketta laajemmin ajamaan. Ainoastaan Oulun 
seudulle syntyi yhteinen keskusrekisteri. Tutkimustietoa seurakuntien penseästä 
suhtautumisesta ei ole saatavissa. Lapuan hiippakunnassa tehdyn esiselvityksen ai-
kana Kauhavan seurakunta otti asiaan kielteisen kannan.  

 Kun asia ei edennyt seurakunnissa Kirkkohallituksen täysistunnon määrittelemällä 
tavalla ja aikataululla, siihen palattiin joulukuussa 2018. Monimutkaisessa ja perus-
teiltaan sirpaleisessa päätösvalmistelussa todetaan, seuraavia ongelmia, jotka pitäisi 
ratkaista: 
1) Tietosuojan vaatimustason kasvu 
2) Taloudelliset säästötavoitteet 
3) Asiakaspalvelun laadun kehittäminen 
4) Vastuukysymykset. (Esittelystä käy ilmi kirkkohallituksen kantana, että toimis-

tosihteerien osaaminen on kovin kirjavaa ja kirkkoherratkaan eivät selviä enää 
kirkkoherranvirastojen johtamisesta.)  

5) KirDi-osaamisen mitattavuus ja koulutusjärjestelyt 
6) Sijaisjärjestelyt 
 
Kirkkohallituksen valmistelujen tulisi perustua kokonaiskirkollisen tilanteen tunte-
miseen tai arviointiin. Koska tämän päätöksen esittelyn ja Kauhavan seurakunnan 
todellisuuden välissä vallitsee tuntuvaa erilaisuutta, on paikallaan lausua päätöspe-
rusteisiin liittyvästä Kauhavan seurakunnan tilannekuvasta seuraavia asioita.  
1) Tietosuoja-asioissa tuli sisällöllinen ja menetelmällinen muutos vuosi sitten EUn 

tietosuojadirektiivin astuessa voimaan. Asian vaatimat toimenpiteet on saatettu 
loppuun Kauhavan seurakunnassa syksyllä 2018.  

2) Lapuan hiippakunnan keskusrekisterihankkeessa ei ole asetettu lainkaan säästö-
tavoitteita. 

3) Asiakaspalvelun laadussa ainoa muutos on kasvokkain saatavan asiakaspalvelun 
loppuminen kirkonkirjojen pitoa koskevissa asioissa. Puhelinpalvelun vastaanot-
toaika saattaa keskusrekisterimallissa pidentyä päivittäin tunnilla. 

4) Tämän esittelyn kirjoittajan 20 työvuoden aikana ei ole tullut ilmi yhtään ta-
pausta, jossa asiakas olisi saanut väärän sisältöisen virkatodistuksen. Kirkkoher-
rojen on puolestaan jatkossakin hallittava esittelyssä mainittua lainsäädäntöä. 

http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil2_tweb.htm
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Ainoastaan väestötietolain soveltaminen jää keskusrekisterin myötä pois. Hallit-
tavan lainsäädännön määrä on edelleen murto-osa siitä, mitä tavanomaisen polii-
siviranhaltijan on tunnettava. 

5) KirDillä tarkoitetaan kaikkien seurakuntien digitaalisten kirkonkirjojen valta-
kunnallista hyödyntämistä. KirDi-osaamisen kehittäminen on tärkeä tavoite ja 
sitä keskusrekisterin perustaminen tukee. Väestötietojen digitalisointi ei kuiten-
kaan tuo mukanaan mitään uutta, aiemmin tavoittamattomissa ollutta tietoa ja 
siten tietoturvariskiä. Kirkkoherranvirastoista on ollut pääsy tähänkin asti Väes-
tötietorekisterin tietokantoihin. Arkaluontoisten tietojen väärinkäytösten turva 
on jo nyt hyvin korkealla tasolla. Jokainen tiedonhaku voidaan jäljittää Kirju-
rissa ja maistraattien ylläpitämässä VTJ-kyselyssä.  

6) Kauhavalla on tällä hetkellä kaksi toimistosihteeriä, jotka lomittavat toisiansa. 
Tulevaisuudessa työ vähenee ja sijaisjärjestelyt näin ollen saattavat muuttua 
hankalimmiksi. Seurakunnassa jatketaan kuitenkin toistaiseksi kahdella toimis-
tosihteerillä ja työvoiman tarvetta arvioidaan myöhemmin, todennäköisesti 
vuonna 2021. Tällä hetkellä kirkkoherranviraston arkiston muodostus ei vastaa 
uusimpia ohjeita. Lisäksi arkistoissa on jonkin verran materiaalia, jota ei nykyi-
sellään enää tarvitse säilyttää. Työtä riittää.  

 
Kuten ylläolevasta selviää, keskusrekisteriin vapaaehtoisesti liittymistä ei voida 
nähdä Kauhavan kannalta optimaalisena ratkaisuna. Kirkkohallituksen linjaus on 
kuitenkin sikäli selkeä, että siitä selviää tavoiteajankohta, jolloin kaikkien seurakun-
tien odotetaan olevan osa keskusrekisteriä. Se on vuoden 2021 lopussa. Liittymi-
sestä tai aikatauluista ei jäänyt mitään epäselvää, kun piispa ja lainoppinut asessori 
esittelivät asiaa kirkkoherrojen koulutuspäivässä 14.2.2019. Samoin toimistosihtee-
rien koulutuksessa kirkkohallituksen edustajat ovat tehneet täysin selväksi, että 
”KirDi-oikeuksia ei yksittäisiin seurakuntiin niin vaan myönnetä.” Tämä ei toki tar-
koita, etteikö niitä olisi mahdollista saada. 
Hiippakunnan keskusrekisteriin liittyminen tai sen ulkopuolelle jättäytyminen ovat 
tässä vaiheessa seurakunnan harkinnan varassa. Liittyminen merkitsee oheisen sopi-
muksen hyväksymistä kirkkovaltuustossa (liite 3).  
Keskusrekisteriin liittyminen merkitsee käytännössä sitä, että jatkossa kaikki jäsen-
tietojärjestelmään kuuluvat palvelut hankitaan puhelimitse tai sähköisesti tunnistau-
tuneena. Asiakkaat tilaavat itse sukuselvitykset, virkatodistukset ja avioliittokuulu-
tukset keskusrekisteristä. Papit toimittavat kaste- ja vihki-ilmoitukset suoraan kes-
kusrekisteriin. Rippikoulu- ja konfirmaatiotietojen käsittelystä ei vielä ole selvää 
toimintamallia, mutta tällä hetkellä se voidaan teknisesti tehdä seurakunnan päästä. 
Jatkossa seurakunta ei enää ole toimivaltainen viranomainen jäsenrekisteriasioissa. 
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että seurakunta ei saa antaa jäsentietoihin perus-
tuvia palveluita jäsenilleen.  
Jäsenrekisteriin kuuluminen maksaa seurakunnalle aluksi 3€/jäsen vuodessa. Huhti-
kuun lopun jäsenmäärällä maksu olisi 40.884 euroa vuosittain. Pitkässä juoksussa 
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tämä merkinnee toisen toimistosihteerin työsuhteen päättymistä. Jäljelle jäävän toi-
mistosihteerin tehtävänkuvana on seurakuntalaisten asiakaspalvelu. 
Toisena vaihtoehtona on jäädä keskusrekisterin ulkopuolelle. Käytännössä tämä 
merkitsee sitä, että keskusrekisterin pitoon kohdistuvat vaatimukset joudutaan 
täyttämään paikallisesti. Henkilöstöä on koulutettava KirDi-oikeuksien saamiseksi. 
Koulutuksen määrä ja hinta ovat tässä vaiheessa täysin avoimia asioita. Kulut ovat 
kuitenkin huomattavia. Koulutus kestää vähintäänkin useita viikkoja ja sen ajaksi on 
hankittava tilapäistä työvoimaa tai suljettava asiakaspalvelu. Myös kirkkoherran on 
osallistuttava kyseisiin koulutuksiin. Paikallisseurakunnassa toteutettavan kirkon-
kirjojen pidon kanssa on otettava myös se riski, että kirkkohallitus voi tulevaisuu-
dessa rajata entistä tiukemmin käyttöoikeuksia tai keskusrekisteripakko voi tulla 
säädetyksi kirkolliskokouksessa. Tällöin itsenäisenä jatkamiseen satsatut resurssit 
menevät hukkaan. 

 
Käytännössä vaihtoehtoja on siis kaksi. Kauhavan seurakunta voi liittyä mukaan uu-
teen toimintamalliin sen haittoineen ja vaivoineen. On syytä muistaa, että seurakun-
talainen tarvitsee näitä palveluja vain satunnaisesti, ei edes vuosittain. Liityttäessä 
keskusrekisteriin palvelujen muutokset ja kustannukset ovat etukäteen tiedossa. 
Liittyminen on pitkällä aikajänteellä kustannusneutraali ratkaisu. Toinen vaihtoehto 
on jättäytyä ulkopuolelle. Se merkitsee lähinnä epävarmuutta ja saattaa jäädä asian 
toteutumisen kannalta vain viivytykseksi. Itsenäiseksi jääminen merkitsee jäsenkir-
janpidon kulujen kasvua. Aluksi voimakkaammin, mutta pitkän aikavälin kustannus-
arviota ei tätä päätöstä tehdessä tiedetä. 
 

Päätösesitys: 
  
 Esitän, että kirkkoneuvosto 

1) päättää esittää kirkkovaltuustolle Kauhavan seurakunnan liittymistä Lapuan 
hiippakunnan keskusrekisteriin 

2) päättää esittää kirkkovaltuustolle mallisopimuksen mukaisen ja sisältöisen liitty-
missopimuksen hyväksymistä. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
. 

Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi sekä alueel-

lisen keskusrekisterin johtosäännön (liite 1) että sopimuksen alueellisesta kes-
kusrekisteristä (liite 2). 

 
 Valtuutetut Kunnari ja Puronvarsi saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana. 
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41 § ALUESEURAKUNNAN KAPPALAISEN VAALI 

 

 Kirkkoneuvosto 13.06.2019/70 § 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Kauhavan alueseurakunnan kappalaisen virkaa haki viisi pappia. Hakijat ovat Ville 

Järvinen, Petra Kero, Jenny Kärki, Jari Laulainen ja Sirpa Leppäjärvi. Hakemukset ja 
tuomiokapitulin lausunto hakijoista ovat liitteessä 4. 

 Kauhavan alueseurakunnan johtosääntö ei ota kantaa kappalaisen valinnan hallin-
nolliseen menettelytapaan. Näin ollen aleseurakunnan kappalainen valitaan kirkko-
valtuuston toimittamalla vaalilla (KJ 6. luku 19§). Kauhavan alueneuvosto ja rekry-
tointityöryhmä haastattelevat hakijat 4.6.2019 ja samalla alueneuvosto antoi lau-
sunnon hakijoista kirkkoneuvostolle. Lausunto jaettiin kokouksessa pöydälle. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
 Kirkkoneuvosto keskustelee kappalaisen valinnasta. Kirkkoneuvosto merkitsee 

alueneuvoston lausunnon tiedoksi (liite 5). Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuus-
tolle kappalaisen vaalin toimittamista. 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli kappalaisen valinnasta. Kirkkoneuvosto merkitsi tie-
doksi alueneuvoston lausunnon sekä hakijoiden hakemukset ja tuomiokapitulin lau-
sunnon hakijoista.  

 
 Kirkkoneuvosto perustaa antamansa lausunnon tuomiokapitulin ja alueneuvoston 

lausuntoihin. Lausuntonaan kirkkoneuvosto toteaa seuraavaa: 
Kaikki alueseurakunnan kappalaisen virkaa hakeneet ovat virkaan muodollisesti pä-
teviä. Tuomiokapituli on arvioinut viran hakuilmoituksen mukaisten erityispiirtei-
den hakukriteerejä Johtamiskoulutus (1) ja kohdan kaksi osuutta johtamiskoke-
muksesta. Seurakunta puolestaan arvioi hakemusten ja haastattelujen perusteella 
hakijoiden taidon ja kyvyn vastata viran muihin hakuilmoituksessa mainittuihin va-
lintakriteereihin. Nämä ovat johtamiskyky kohdassa kaksi, kohdassa kolme hakijan 
kyky sopeuttaa alueen seurakunnallista työtä vähenevien resurssien näkymässä yh-
dessä muiden päätöksentekijöiden kanssa, ja kohdan neljä oma-aloitteinen ja itse-
näinen työote.  

 
 Hakijoista erottuu sekä viran erityispiirteiden 1 ja 2 osalta muista hakijoista kärkiha-

kijoiksi Jari Laulainen ja Petra Kero. Hakijoista Jari Laulaisella on eniten johtamis-
koulutusta ja -kokemusta. Lisäksi Laulaisen työura on pisin. Keron vähäisemmät 
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meriitit näiden erityispiirteiden suhteen selittyvät virkavuosien määrällä sekä hänen 
iällään. Kero on johtanut Kauhavan seurakunnassa työalakokonaisuutena rippikou-
lutyötä kuuden vuoden ajan. Kero on toiminut seurakunnassa papin virassa niin pit-
kään, että hänellä on katsottava oleva riittävä kokemus seurakunnan kappalaisen 
virkaan, jolloin iältään ja virkavuosiltaan vanhemman hakijan pidempi työura ei voi 
vaikuttaa ratkaisevasti valintaan. Kero on lisäksi parasta aikaa suorittamassa johta-
misen lisäkoulutusta (Kirjo II C/D -kokonaisuus).  

 
 Alueneuvosto toteaa lausunnossaan, että Keron voidaan katsoa täyttävän parhaiten 

hakuilmoituksessa mainittujen erityispiirteiden kokonaisuuden. Kerolla on vahvin 
näkemys seurakuntatyön muutoksesta alueellisena haasteena. Hän esitti selkeimpiä 
näkemyksiä toiminnan muutostarpeista. Vaikka huomioidaan, että Keron työsken-
tely Kauhavan seurakunnan seurakuntapastorina on voinut edesauttaa asiaa, on to-
dettava, että hänen osaamisensa tällä alueella oli kokonaisvaltaisesti vahvinta, eikä 
kyse ollut pelkästään kotikenttäedusta.  

 
 Kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunnan tavoitteena on valita virkaan sinänsä vii-

destä muodollisesti kelpoisesta hakijasta kokonaisarvioinnin kannalta paras ja sopi-
vin henkilö. Tarkemman arvioinnin jälkeen työuraan ja ammatilliseen erityiskoulut-
tautumiseen nähden hakijoista kaksi parasta vaihtoehtoa olivat Kero ja Laulainen. 
Kuten tuomiokapitulin lausunnossa todetaan, seurakunta arvioi haastattelujen pe-
rusteella hakijoiden kyvyn ja taidon vastata viran erityispiirteisiin. Lisäksi seurakun-
nan valintaprosessissa huomioitiin hakuasiakirjat ja tuomiokapitulin lausunto.  
 
Petra Kero on haastattelussa todettu aktiiviseksi, toimeliaaksi, tavoitteelliseksi itse-
näiseksi ja ryhtyväksi työntekijäksi, ja myös hänen hakemuksestaan ilmenevät työ-
hön liittyvät henkilökohtaiset ominaisuutensa ja erityistaitonsa osoittavat hänet 
erittäin sopivaksi Kauhavan alueseurakunnan kappalaisen virkaan, kirkkoneuvosto 
yhtyy alueneuvoston lausuntoon. Kirkkoneuvosto puoltaa yksimielisesti Keron va-
lintaa ja esittää kirkkovaltuustolle, että alueseurakunnan kappalaisen virkaan vali-
taan Petra Kero. 

  
Kirkkoneuvosto lähettää oman lausuntonsa ja Kauhavan alueneuvoston lausunnon 
tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto suorittaa 
Kauhavan alueseurakunnan kappalaisen vaalin. 

 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Petra Kero valittiin yksimielisesti Kauhavan alueseurakunnan kappalaisen virkaan 
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42 § ETELÄ-POHJANMAAN PERHEASIAN NEUVOTTELUKESKUKSEN UUSI JOH-

TOSÄÄNTÖ 

  

 Kirkkoneuvosto 16.06.2019/71 § 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntöä on uudistettu ku-

luneen kevään aikana. Uusi johtosääntö on hyväksytty isäntäseurakuntana toimivan 
Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuustossa 15.5.2019 (Liite 6). Nyt uudistettu joh-
tosääntö on lähetetty käsiteltäväksi jäsenseurakuntiin. 

 Johtosäännön muutokset helpottavat ja selkeyttävät joiltain osin perheasiain neu-
vottelukeskuksen toimintaa sisäisesti. Uudistuksessa on päivitetty myös terminolo-
giaa ja säädöksiä.  

 Jäsenseurakuntien saamiin palveluihin johtosääntöuudistuksella ei ole vaikutusta. 
Perheneuvonnan palvelut seurakuntalaisille säilyvät entisellään. Pienet muutokset 
ovat siis kaikille osapuolille eduksi, joten uutta johtosääntöä on helppo puoltaa. 

  
Päätösesitys 
 

 Kirkkoneuvosto hyväksyy Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen uu-
den johtosäännön. Kirkkoneuvosto lähettää asian edelleen käsiteltäväksi kirkkoval-
tuustolle. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelu-
keskuksen uuden johtosäännön (liite 3).  

 

 

 

 

 

43 § KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 

 

 4/13.06.2019 
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 66 § Vuosilomien hyväksyminen 

69 § Ostotarjous Malmimäki -nimisestä kiinteistöstä 
 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

 

  44 § VALTUUSTOALOITTEET 

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

 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Mahdolliset valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston val-
misteluun. 
 

Päätös: Ei valtuustoaloitteita 
 
 
 

  

45  § ILMOITUSASIAT  

 
 Verotulokertymä kesäkuun loppuun saakka (liite 4). 
 
 2.7. pidetään Alahärmän kappelineuvosto  
 
 Kirkkoneuvoston kokous pidetään heinäkuun aikana 
 
 Nivalan herättäjäjuhliin on menossa n. 35 henkilöä 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
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Päätös:  Merkittiin tiedoksi   

 

 

 

 

46 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Päätös: Ei muita esille tulevia asioita 
 
 

 
 

47 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen (liite 5). 
 

Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan  
  
 
 
 
  

48 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 19.57. 

 
 
  

 

 
Kirkkovaltuusto 25.06.2019 

 
 Kokouksen puolesta 
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  Ritva Heinonen  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
    
  
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
  
 Kauhavalla 27.06.2019  
 
 
  

Marketta Heikkilä  Aarno Heinonen  
 
 
  

 
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 25.06.2019 pidetyn kokouksen 
asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla 18.06-25.06.2019. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kau-
havan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 28.06.-26.07.2019.  


