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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
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Aika: Tiistai 04.02.2020 kello 18.00 –  
 
Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 
 
Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja  

Aaramaa Simo 
Alatalkkari Anna-Maija varajäsen 
Erkinheimo Heikki 
Heikkilä Marketta 
Kari Jorma 
Lammi Sinikka 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  

 Mäkinen Aira 
 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Martti  
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  
 
Poissa:  Rintanen Mari jäsen 
 Seppä-Lassila Marjatta jäsen 

Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  
 

 

   
Asiat: 1-15 § 
 
 
 
  
1 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 

 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnäoli-
jat 

 
   
 
 
 
2 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
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Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirk-
koneuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksi-
toista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
saapuvilla (KL 7 luku 4 §).   
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja 
kirkkovaltuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 28.01.2020.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 
 
3 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: 
 Jorma Kari ilmoitti haluavansa tuoda esiin ehdotuksen kohdassa 10§ Muut asiat ideat  
 
  
 
 
4 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOIT-

TAMINEN 
 

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekir-
joittaa 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, kirk-
koneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja eivät 
ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seu-
raavassa kokouksessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Aaramaa 
Simo ja Erkinheimo Heikki, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
06.02.2020 klo 9-14. 
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Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seu-
rakunnan 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 oikai-
suvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seura-
kunnan taloustoimistossa  07.02.- 21.02.2020 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Simo Aara-
maa ja Heikki Erkinheimo. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
 
 
5 § KORTESJÄRVEN SEURAKUNTATALON POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ JA 

KORVAAVIEN TILOJEN JATKOSELVITYS 
 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön esittely 
 

Kirkkoneuvosto on käsitellyt Kortesjärven seurakuntatalon tulevaisuutta viime 
syksynä (91/2019). Samassa yhteydessä esitettiin käsiteltäväksi nuorisotilan 
vuokraamista, Pysäkin ja seurakuntatalon irtaimiston myyntiä ja kiinteistötyön-
tekijöiden vähentämistä yhdellä. Esittely jätettiin pöydälle lisäselvitysten hank-
kimista varten. Lähetekeskustelun perusteella lisäselvitystä kaivattiin kahteen 
asiaan. Uuden seurakuntatalon rahoittamisesta kaivattiin eritellympää kustan-
nusarviota ja kiinteistötyöntekijän vähentämisestä haluttiin tarkempaa tietoa. 
 
Uuden seurakuntatalon kustannusarviointi on haastava tehtävä. Pelkän pohja-
piirustuksen avulla voidaan esittää vain kovin summittaisia hinta-arvioita. Kap-
pelineuvoston puheenjohtaja Heikki Kielisen toimittamissa talotehtaiden piirus-
tuksissa ja niihin liittyvissä tarjouksissa on hankintahinnan kokoluokka on  1,1-
1,2 miljoonaa euroa. Tähän hintaan neliöitä olisi ilman arkistoa ja ruumishuo-
netta runsaat 430. Neliöhinta ilman eritellympää toimitussisältöä olisi 2674€. 
Suomelan kauppakiinteistöön tehdyissä suunnitelmissa ilmeni, että toiminnalli-
selta kannalta yhteisymmärrys olisi saavutettavissa noin 330-350 m² rakennuk-
sella. Pinta-ala on silloin niin pieni, että sali vetää enintään 100 henkilöä. Ra-
kennuksessa olisi toimistot ja jakelukeittiö. Teijo-talojen ja Maanhongan tarjouk-
set olivat suuntaa-antavia. Neliöhinnat jäivät huomattavasti alhaisemmiksi kuin 
toteutuneiden seurakuntatalojen rakennuskustannukset, joita verkkohaulla voi 
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löytää. Niissä neliöhinnat ovat olleet rakennuttamispäätöstä tehtäessä seuraa-
vat: Eno 5777€, Hattula 4727€, Vähäkyrö 5000 ja Sääksjärvi 5818€. Tästä 
syystä Kortesjärven hankkeessa alustavina esitettyjä kustannusarviota on syytä 
tarkastella kriittisesti. Jos ajatellaan, että uusi rakennetaan Hattulan esimerkin 
mukaisesti edullisimpaan hintaan ja siihen sisältyisi ruumishuoneen neliöt, kus-
tannusarvio olisi 370 neliölle 1,75 miljoonaa. Lisäksi tulisivat rakennuksen ka-
lustamiseen liittyvät 50.000 – 100.000 euron kustannukset. Todellinen kustan-
nusarvion minimi liikkuu lisätöineen 1,8-1,9 miljoonan euron luokassa.  
 
Asiaa voidaan käsitellä kustannuslaskelman kannalta optimisessa valossa si-
ten, että arvioidaan kokonaiskulujen asettuvan esimerkiksi tasolle 1,6 miljoonaa 
euroa. Tällöin vuosittaiset pääomakustannukset rakennuksesta olisivat: 
 
Lainan lyhennys 20 vuotta  80.000 €/vuosi 
korkokustannus euroa/lainankorko%  16.000 €/vuosi (alussa) 
poistot    53.300 €/vuosi (30 vuotta) 
 
Kahden prosentin lainan korolla  165.300 €/vuosi 
Yhden prosentin lainan korolla  149.300 €/vuosi 
 
Kiinteistötyöntekijän vähentäminen erillisenä käsiteltävänä asiana ei vaikuta 
enää ajankohtaiselta kysymykseltä. Seurakunnassa on menossa Yhteistoimin-
taneuvotteluvaiheessa tuotannollis-taloudellinen prosessi, jossa vähennetään 
työntekijöitä joka tapauksessa. Seurakuntatalon poistaminen yleisökäytöstä vä-
hentää Kortesjärvellä tehtävää keittiö ja siivoustyötä. Tämä asia arvioidaan yh-
tenä osana Tuta-menettelyä. 
 
Tässä kohtaa valmistelua on tarpeen vielä kerrata rauennut hanke rakennus-
liike Jaskari Oy:n kanssa. Käsiteltävä asia koski S-marketilta vapautuneita tiloja. 
Vuokrakulut ja remontointikustannukset olisivat olleet yhteensä karkean arvion 
mukaan reilusti yli 100.000 euroa vuodessa. Lisäksi vanha rakennus suurine 
kylmäkoneineen on jossain määrin arvoitus sisäilman kannalta. Tarkemmin eri-
teltyihin ja kuntoselvityksiin selvityksiin ei asiassa ryhdytty, koska vuokratilan 
hinta suhteessa omaan uudisrakennukseen oli niin kallis. 
 
Seurakunnassa suoritetaan kaikkiin seurakuntiin suunnatun erityistyösuojelu-
tarkastuksen loppukatselmus helmi-maaliskuun aikana. Kortesjärven seura-
kuntatalon sisäilman laatu on todettu pitkällä aikavälillä epäterveelliseksi. Talon 
käyttöä voidaan yrittää jatkaa hiukan sillä tavalla, että seurakunta määrittelee 
itse käytöstä poiston ajankohdan. Jos asia on avoin, on huomioitava sekin ske-
naario, että työsuojeluviranomainen tai terveystarkastaja tekee asiassa itsenäi-
sen päätöksen. Seurakuntatalon käytön loppusuoraa ajatellen, on parempi 
vaihtoehto, että seurakunta esittää itse käytöstä poiston ajankohtaa. Silloin toi-
menpiteistä tulee hallitumpia. Kovin kauas sulkemispäätöstä ei enää voi siirtää 
mahdollisten terveysvaikutusten takia.  
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Kortesjärven seurakuntatalon salin tilalle seurakunnalla ei tällä hetkellä ole tar-
jota korvaavaa tilaa. Edellä esitetystä käy ilmi uudisrakennuksen hintaluokka. 
Talousarviovuoteen 2020 seurakunta joutui lähtemään yli 380.000 euron alijää-
mällä. Käynnissä ovat useita henkilötyövuosia koskeva irtisanomismenettely ta-
loudellisin perustein. Näissä olosuhteissa uudisrakentamista ei voi pitää perus-
teltuna. Seurakunta voi kuitenkin olla kuulolla kokoontumistilahankkeista tai va-
pautuvista tiloista, ja arvioida tilaisuuden tullen uuden kokoontumistilan hankki-
mista.  

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvostolle esitetään päätettäväksi, että  

1) Kortesjärven seurakuntatalon käyttö seurakunnan tilaisuuksien pitopaik-
kana lopetetaan 31.12.2020. 

2) seurakuntalaisille Kortesjärvellä tarjotaan muistotilaisuuksia varten Kauha-
van seurakunnan muita tiloja. 

3) Kortesjärven kappeliseurakunnan isommat tilaisuudet järjestetään jatkossa 
kirkossa. 

4) esiselvitystyö uuden seurakuntatalon rakennuttamisesta katsotaan loppuun 
käsitellyksi vallitsevissa taloudellisissa olosuhteissa. 

 
Päätös: Keskustelun aikana Martti Puronvarsi teki ehdotuksen, että päätösesityksen 

kohta neljä poistettaisiin. Muutosta kannatettiin. Kohtien 2 ja 3 tarpeellisuudesta 
käytiin keskustelua. Esittelijöiden ehdotuksesta kohta 4 poistettiin, ja päätös hy-
väksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
6 § NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN VALINTA 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
 

Kirkolliskokous on käsitellyt osana tulevaisuustoimeksiantoa Kirkkohallituksen 
esitystä nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämi-
sestä seurakunnassa (DKIR/210/00.08/00/219). Esityksen ydinsisältö on se, 
että seurakunnissa valitaan nuorten vaikuttajaryhmä, jonka kokoonpano määri-
tellään paikallisesti. Vaikuttajaryhmän tavoitteena lujittaa nuorten seurakun-
tayhteyttä ja lisätä vaikuttamismahdollisuuksia.  
Asiaa koskeva kirkkojärjestyksen 10. luvun 4a§ hyväksyttiin kirkolliskokouk-
sessa muodossa: 
 
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seura-
kunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toiminta-
edellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen. Vaikutta-
jaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon 
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sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vai-
kuttajaryhmään valittujen tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan 
jäseniä.  
 
Säädös nuorten vaikuttajaryhmän valinnasta tulee voimaan yhtä aikaa kodifioi-
dun kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kanssa vuoden 2020 aikana.  
 
Kauhavan seurakunnassa on vastikään oman nuorten toiminnan kehittämiseksi 
ja toteuttamiseksi nimetty kahdeksan hengen epävirallinen työryhmää. Olisi 
varmasti hyväksi vahvistaa siihen nimettyjen asemaa valitsemalla heidät nyt 
säädetyksi nuorten vaikuttajaryhmäksi.  
Vaikuttajaryhmän valinnan luonnollinen ajankohta olisi varmasti seurakunta-
vaalien jälkeen. Kokoonpanoon liittyen täytyy todeta, että neljä vuotta nuorten 
elämässä on pitkä valintaväli. Suuri enemmistö nuorista elää konfirmaation ja 
keskiasteen koulutuksen päättymisen muussa rytmissä kuin seurakuntavaalien 
mukaan. Vaikuttajaryhmän kokoonpanossa tämän voisi huomioida valintapro-
sessilla, joka on sidottu kirkkoneuvoston valintaan joka toinen vuosi. Siinä on 
hyvä puoli se, että nuorten on ehkä helpompi sitoutua kahdeksi kuin neljäksi 
vuodeksi. Vaihtoehtoisesti voisi kokeilla sellaista joustavaa menettelyä, että va-
litaan vaalikaudeksi esimerkiksi kahdeksan jäsentä ja täydennysvalinta suorite-
taan silloin, kun jäljellä on esimerkiksi viisi jäsentä. Täydennysvalinnan huono 
puoli on mahdolliset lyhytkestoiset jäsenyydet ja hidas valinta, koska kirkkoval-
tuuston kokousväli voi olla lähempänä puolta vuotta. Asiaa voi auttaa valtuutta-
malla kirkkoneuvoston päättämään asiasta.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esitän, että kirkkoneuvosto päättää 

1) esittää kirkkovaltuustolle valittavaksi kahdeksan jäsentä nuorten vaikuttaja-
ryhmään.  

2) esittää kirkkovaltuustolle, että nuorten vaikuttajaryhmä valitaan jatkossa 
kirkkovaltuuston ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden alussa. 

3) esittää kirkkovaltuustolle, että nuorten vaikuttajaryhmään valitaan Mikko 
Jaskari, Eveliina Rantanen, Sanna Rintanen, Oona-Mari Marsch, Meeri 
Niemi, Teresa Salo, Eero Hippi ja Jonna Kankaansyrjä. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
 
 
7 § HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIN TOIMITTA-

MINEN    
  
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
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Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa hiippakuntavaltuus-

ton maallikkoedustajien vaalin 11.02.2020 kello 19.00. 
 

Päätös:.  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
  

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

      
       
 
 
 

8 § KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN  VAALIN TOIMITTA-
MINEN 
 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkolliskokouksen  

maallikkoedustajien vaalin 11.02.2020 kello 19.00. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

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

 
 
 
9 § TUOMIOKAPITULIN KONSULTAATIOTARJOUS 
 
 Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt seuraavan päätöksen koskien 

Kauhavan seurakuntaa: 
 
 _____________________________________________ 
 

18.12.2019 
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli 

Pöytäkirjanote 11/2019 2 

Kauhavan seurakunta: suositus konsultoinnin hankkimisesta 
Diaarinumero DLAP/237/00.02.07/2019 
Esittelijä lakimiesasessori Tuomas Hemminki 
 
Kauhavan seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 on alustavasti noin 
395 000 euroa alijäämäinen, seurakunnan budjetti on noin 3 400 000 euroa. 
Seurakunta on valmistellut yt-menettelyn käynnistämistä ja muita 
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säästötoimenpiteitä. Seurakunnalla on liitosseurakunnalle tyypillisesti laaja 
kiinteistömassa, johon kohdistuu merkittävä korjausvelka. Lisäksi osassa 
kappeliseurakuntia ei ole kirkon lisäksi muita terveitä rakennuksia 
käytettävissä. 
Tilanne aiheuttaa luonnollisesti haastavan tilanteen seurakunnan johtaville 
viranhaltijoilla ja kirkkoneuvostolle, mikä asettaa seurakunnan hallinnon 
toimintakyvyn koetukselle. Ennustettavissa olevan talouskehityksen ja 
seurakunnan nykytilanteen analysoinnilla voidaan arvioida, että seurakunnan 
toimintaan kohdistuvat säästöpaineet ovat niin merkittäviä, että ne 
väistämättä johtavat toiminnan perusteelliseen kehittämiseen ja käytettävissä 
olevien resurssien uudenlaiseen hyödyntämiseen. 
Tuomiokapitulin kokemuksen mukaan seurakuntien hallinnon 
päätöksentekokyky saattaa kriisiytyä tilanteessa, jossa erityisesti kiinteistöihin 
kohdistuu voimakas säästöpaine sekä pitkään toimineita toimintamuotoja 
joudutaan uudistamaan. Seurakunnan hallinnon toimivuuden turvaamiseksi 
on hyvä tehdä toimenpiteitä jo ennakoivasti. 
Tuomiokapituli suosittelee, että Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvosto ottaisi 
käyttöön kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen käyneitä 
konsultteja. Ottaen huomioon seurakunnan nykyisen taloustilanteen ja 
toisaalta seurakunnan taustan liitosseurakuntana, tuomiokapitulin 
näkemyksen mukaan tehtävään soveltuisivat erityisen hyvin Alavuden 
seurakunnan kirkkoherra Jussi Peräaho ja Ilmajoen seurakunnan 
talousjohtaja Antti Viita. 
Peräaholla on laaja kokemus kirkon hallinnon eri tasoista, ja hän on ennen 
kirkkoherran tehtävää toiminut tuomiokapitulin viranhaltijana. Peräaholla on 
kokemusta useiden eri seurakuntien johdon tukemisesta. Viita toimii tällä 
hetkellä neljän seurakunnan taloudesta vastaavana johtavana viranhaltijana 
ja on seurakuntien talouden johtamiseen liittyvän osaamisen osalta 
hiippakunnan vahvimpia asiantuntijoita. 
Seurakunta tekee itse sopimuksen konsulttien kanssa. 
 
Esitys  
Tuomiokapituli suosittelee Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvostolle, että se 
hankkisi kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen käyneitä 
konsultteja toimintansa tukemiseksi ja kehittämiseksi. 
 
Päätös  
Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

 
Tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti kirkkoneuvostolle suositellaan konsultaation 
aloittamista Kauhavan seurakunnassa. Kirkkoneuvosto on näin ollen saanut tehtäväk-
seen harkita suosituksen mukaista toimintaa. 
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Puheenjohtajan päätösesitys 
 
 Esitän suosituksen mukaisiin toimiin ryhtymistä 
 
Päätös: Martti Puronvarsi esitti konsulttitarjouksen hylkäämistä. Esitystä kannatettiin. 
 Simo Aaramaa esitti konsulttitarjouksen hyväksymistä esittelyn mukaisesti. 

 Päätettiin äänestää. Äänestyksen tuloksena JAA ääniä eli alkuperäisen esityksen puo-
lesta äänesti 4,  EI eli konsultaatiotarjouksen hylkäämisen puolesta äänesti 7 ja tyhjää 
äänesti 1 henkilö. Äänestyspöytäkirja liitteenä 1. 

 
 
 
 
 
10 § MUUT ASIAT 
 

Jorma Kari toi esille ehdotuksen jonkin muotoisen taloustoimikunnan perusta-
misesta osaksi seurakunnan hallintoa. Todettiin, että asiaa voidaan paremmin 
käsitellä, jos Kari tekee asiasta kirjallisen aloitteen. 

 
 
  
11 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkko-

neuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhalti-
japäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 
20/2019  Yhden kummin kaste (liite 2) 
21/2019 Kanttorin määräaikainen virkamääräys (liite 3) 
22/2019 Kanttorin määräaikainen virkamääräys (liite 4) 

 23/2019 Yhden kummin kaste (liite 5) 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
 
 
12  § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 1/2020                10(12)               
 KIRKKONEUVOSTO                        04.02.2020               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesään-

nön 4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
  
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 
Päätös:  Ei päätösesityksiä 
 
 
 
 
 13 §  TIEDOTUSASIAT 
 

Kauhavan seurakunnassa suoritetaan piispantarkastus 12.-14.3.2021. 
 
Vs. seurakuntapastori Mira Heikkilälle on myönnetty omasta pyynnöstään vi-
ranhoitomääräyksen keskeytys 1.3.2020 alkaen (liite 6). 
 
Viranhoitomääräys Risto Mäelle 1.3.2020-31.08.2020 seurakuntapastori (liite 7) 

   

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
 
 
14 §  KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN 128/2019 PÖYTÄKIRJAUKSEN TAR-

KISTAMINEN 
 
Varapuheenjohtaja Pirkko Malmin esittely 

 
Asiakohdan sihteeriksi valittiin yksimielisesti Tarja Pellinen. 
 
Merkittiin, että kirkkoherra Jormakka ja talousjohtaja Rämäkkö poistuivat ko-
koushuoneesta ennen asiakohdan käsittelyn alkamista. 
 
Kirkkoneuvoston 9.12.2019 pidetyssä kokouksessa oli asiakohdassa 128 pää-
tösasiana ”Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuskertomus vuodelta 
2019/Tarkastuskertomuksessa esitetyn huomautuksen käsittely ja toimenpi-
teet”. 
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Asiakohdan puheenjohtaja toiminut kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Malmi 
ja kokouksen valitsema sihteeri Pellinen laativat kokouksen pöytäkirjan tämän 
asiakohdan osalta ja sihteeri toimitti asiakohtaa koskevan pöytäkirjan tekstin 
taloustoimistoon pöytäkirjaan liitettäväksi. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat 
omalta osaltaan allekirjoittaneet pöytäkirjan. Kokouksen pöytäkirjantarkasta-
jana toiminut Martti Puronvarsi hyväksyi koko pöytäkirjan eli myös varapu-
heenjohtajan hyväksymän ja sihteerin varmistaman asiakohtaa 128 koskevan 
pöytäkirjan kirjauksen. Kokouksen toinen pöytäkirjantarkastaja Marjatta 
Seppä-Lassila ei ole allekirjoittanut 9.12.2019 pidetyn kirkkoneuvoston ko-
kouksen pöytäkirjaa asiakohdan 128 osalta. 
 
Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan 
sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan Kauhavan seurakunnan kirk-
koneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan seuraavassa kokouksessaan. 
 
Kirkkoneuvoston jäsenille oli sähköpostitse etukäteen toimitettu kopio varapu-
heenjohtaja Malmin ja pöytäkirjantarkastajana toimineen Puronvarren hyväk-
symästä ja allekirjoittamasta pöytäkirjan kirjauksesta 9.12.2019 pidetyn kirkko-
neuvoston kokouksen asiakohdasta 128. Kokouksessa jaettiin pöydälle sanot-
tua asiakohtaa koskeva pöytäkirjan kirjauksen kopio sekä Seppä-Lassilan 
16.12.2019 allekirjoittama lausuma. Liitteet 8 ja 9 
  

Päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 8 mukaisen 9.12.2019 pidetyn kirkkoneuvos-
ton kokouksen pöytäkirjan kirjauksen asiakohdan 128 osalta. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 
 
 
 
15 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   
                   OSOITUS 
 
Varapuheenjohtajan päätösesitys: 
 

Varapuheenjohtaja päättää kokouksen.  
 

 Pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuosoitus. 
 

Päätös: Muutoksenhakuosoitus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10. 
 
 Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35. Lopuksi veisattiin virsi 338. 
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 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
  
 Pirkko Malmi  Tarja Pellinen 
 puheenjohtaja §14-15  sihteeri § 14-15 
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 06.02.2020 
 
 
 
 
 Simo Aaramaa  Heikki Erkinheimo 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa  07.02.-
21.02.2020 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston il-
moitustaululla  28.01.-21.02.2020.        
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


