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 KIRKKONEUVOSTO                        26.01.2021               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  
Aika: Tiistai 26.01.2021 kello 18.00 – 20.20 

 
Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 

 
Läsnä:  Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja 

Aaramaa Simo 
Heikkilä Marketta 

Hirvelä Kari 
Jokinen Lauri 

Kari Jorma  saapui paikalle 18.20 pykälän 6 käsittelyn aikana 
Lammi Sinikka 

Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  
 Palojärvi Inka 

 Pellinen Tarja  
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  
 

Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  
  

 

Poissa: Rintanen Mari 

 
 

 
   

Asiat: 1- § 

 
 

 
  

1 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 

 
 

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

 
 

 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 1/2021                2(13)               

 KIRKKONEUVOSTO                        26.01.2021               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

2 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkko-
neuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvosto on 26.3.2019 päättänyt, että kirkko-
neuvosto kutsutaan koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsut lähe-
tetään sähköpostin välityksellä kirkkoneuvoston jäsenille ja kokoukseen osallistumi-

seen oikeutetuille. Kokouksessa asiakirjat on saatavissa halukkaille tulosteina. 
 

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 19.01.2021.  
 

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. Muissa asioissa Simo 
Aaramaa, Pirkko Malmi sekä Jorma Kari halusivat käyttää puheenvuorot. 

 

 
 

  
 

4 §   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 Rintanen Mari ja 
Saarijärvi Sirpa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
28.01.2021 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  29.01.- 12.02.2021 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Mari Rintanen ja 

Sirpa Saarijärvi. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Simo Aaramaa ja 

Heikkilä Marketta. 

 
 

 
 

5 § KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA VUOSIKSI 2021-2022 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 

 
 Kirkkoneuvosto valitsee kaksivuotiselle toimikaudelle sihteerin. Talousjohtaja on 

toiminut perinteisesti kokousten sihteerinä. 
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 

 Kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen Esa Rämäkön 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 6 § LAUSUNTO ROVASTIKUNTAJAON MUUTTAMISESTA 

  
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Lapuan hiippakunta on pyytänyt seurakunniltaan lausuntoa rovastikuntajaon uudis-

tamisesta (Liite 1). Rovastikuntajaon uudistamiseen on ilmennyt ajankohtainen tarve 
sen jälkeen, kun hiippakuntien rajat muutettiin viime vuoden alusta noudattamaan 

maakuntarajoja. Hiippakuntaan tuli neljä uutta seurakuntaa Keski-Suomen maakun-
nassa, ja poistui saman verran lähinnä Pirkanmaan maakuntaan kuuluvia seurakuntia. 

Näin rovastikuntien keskinäinen kokoero kasvoi. Samalla entinen Parkanon rovasti-
kunta lakkasi käytännössä olemasta.  

Nykytilanteessa Kauhava kuuluu eräänlaisena ”ulkojäsenenä” Järvi-Pohjanmaan ro-
vastikuntaan. Vastaavassa tilanteessa eletään Pietarsaaressa ja Ähtärissä. Varsinainen 
Järvi-Pohjanmaan identiteetti koskee Lappajärven, Vimpelin, Alajärven ja Soinin 

kuntia.  

Ehdotetussa uudessa rovastikuntajaossa Kauhavan kanssa samaan rovastikuntaan lii-
tettäisiin uusina seurakuntina Alavus, Kuortane ja Lapua. Pietarsaari siirtyisi Pohjan-

maan maakuntaan painottuvaan rovastikuntaan. Näin väestöllinen painopiste rovas-
tikunnan seurakunnissa siirtyy järvi-pohjalaiseksi koetun identiteetin asemasta etelä-
pohjalaiseksi koetun identiteetin alueelle. On aivan ilmeistä, että koko Etelä-Pohjan-
maan maakunta ei voi muodostaa yhtä rovastikuntaa alueen koon vuoksi. Näyttää 
siltä, tuomiokapitulin valmistelussa pidetään tarkoituksenmukaisena jakaa alue kah-
teen osaan. Pohjois-, ja itäosa maakunnasta muodostaisivat niistä toisen. Siihen kuu-
luisivat Lapua, Kuortane ja Alavus nykyisten kumppaneiden vähentyessä Pietarsaa-

rella. Tässä suhteessa uudet kumppanit tasapainottavat kumppanuutta.  

Seurakunnallisen toiminnan järjestämisen kannalta rovastikunnat ovat käyneet liian 
suuriksi. Yhteistyötä tehdään rovastikuntia pienemmillä alueilla. Painopisteeksi aset-

tuu nykyään kirkkoherrojen ja talousjohtajien yhteistoiminta. Myös luottamushenki-
löille on ajoittain järjestetty koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Uudistuvassa rovasti-
kuntajaossa on otettu huomioon aiempaa enemmän pienten seurakuntien yhteistyö-

mahdollisuuksia, jos kunta-, tai seurakuntaliitoksien tarvetta ilmenee.  

Tuomiokapituli pyytää seurakunnalta lausuntoa rovastikuntajaoksi ehdotetusta alu-
eesta ja nimestä. Esittelijän kanta on, että nykyinen rovastikunta vahvistuu entises-
tään Lapuan, Kuortaneen ja Alavuden liittyessä nykyiseen rovastikuntaan. Näin ollen 

uutta jakoa voidaan pitää edistysaskeleena. 

Nimi pitänee tässä yhteydessä vaihtaa. Järvi-Pohjanmaa ei enää kuvaa uuden rovasti-
kunnan enemmistön identiteettiä. Kauhava, Lapua, Kuortane, Alavus ja jossain mää-
rin Ähtärikin liittyvät enemmän yleiseen etelä-pohjalaiseen identiteettiin kuin järvi-
pohjalaiseen. Esittelijän näkemyksen mukaan olisi selkeää nimetä uusi rovastikunta 

Etelä-Pohjanmaan itäiseksi rovastikunnaksi. 
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Kirkkoherran päätösesitys:  
 Kirkkoneuvosto keskustelee rovastikunnan aluejaosta ja nimestä. Keskustelun poh-

jalta muodostetaan lausuntopyynnössä toivottu seurakunnan kanta.  
 
Päätös:  

 

 Kirkkoneuvosto kannattaa esitettyä aluejakoa ja kirkkoherran esittämää nimeä. 
  

Kirkkoherran kantana on, että ehdotettu alue on sopiva ja vahvistaa rovastikuntaa. 
Nimeksi sopisi parhaiten Etelä-Pohjanmaan itäinen rovastikunta. Rovastikunnan teh-
tävien voisi kuvitella pysyvän entisellään. 

 
 
 

7 § HERÄTTÄJUHLIEN UUDET JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 

 Herättäjäjuhlat jouduttiin perumaan viime vuonna. Näin ollen juhlien järjestämisso-
pimukset joudutaan päivittämään. Liitteinä ovat uudet sopimuspohjat (liite 2 ja 3). 

Sopimuksia on kaksi. Ensimmäisessä sopijaosapuolina ovat Herättäjä-Yhdistys, kau-
punki ja seurakunta. Toisessa osapuolina ovat Herättäjä-Yhdistys ja seurakunta.   

Varsinaiset sopimuksien sisällöt ovat säilyneet alkuperäisessä muodossaan. Seura-
kunnan ja kaupungin yhteinen hakemus juhlien järjestämiseksi on hyväksytty Herät-

täjä-Yhdistyksen hallituksessa 2017. Tältä osin sitoumus herättäjäjuhlien järjestämi-
sestä Kauhavalla on yhä voimassa, vaikka sopimukset peruuntumisen takia onkin nyt 
tehtävä uudelleen. 

Kirkkoherran päätösesitys: 

Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy uudet järjestämissopimukset herättäjäjuhlista 
Kauhavalla 2021.  

 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  

8 § SOPIMUS KAUHAVAN SÄÄSTÖPANKIN KULTTUURISÄÄTIÖN KANSSA 

FLYYGELISTÄ 
  

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
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 Kauhavan Säästöpankin Kulttuurisäätiö ry on tarjonnut seurakunnalle uutta sopi-
musta omistamansa Kawai-merkkisen flyygelin säilyttämisestä edelleen Kauhavan 
kirkossa (Liite 4). Sopimuksen ydin on siinä, että soitin voi yhä olla kirkossa. Se viri-
tetään ja vakuutetaan kulttuurisäätiön lukuun. Seurakunta saa tarvittaessa siirtää soi-
tinta omaan lukuunsa.  
Sopimus on seurakunnalle eduksi ja iso soitin tuo tilaan lisää musiikillisia mahdolli-

suuksia.  
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 

Esitän, että sopimus hyväksytään ja seurakunta jatkaa kulttuurisäätiön käyttömme 
lahjoittaman soittimen käyttöä kiitollisin mielin.  

 
Ritva Heinonen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi jääväten itsensä  

  
Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 
 

 
9 § KOORDINAATTORIEN VALINTA VUOSILLE 2021-2022 

 
Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 

 
Seurakunnan toimintamallin mukaan eri työaloille valitaan koordinaattori, joka toimii 

oman työalansa vastaavana työntekijänä. Hänen tehtävänsä on olla työntekijätiimien 

kokoonkutsujana ja asioiden valmistelijana. Sen lisäksi hän vastaa oman työalansa 
toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen kokoamisesta. Hänellä ei 

ole esimiesasemaa.  
 

 
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 

Koordinaattoreiksi esitetään 2021-2022 seuraavia työntekijöitä: 
 

 
Musiikkityö   Heli Turpela 
Diakoniatyö   Marita Kunnari 
Nuoriso- ja rippikoulutyö  Miia Antila 
Lapsi- ja perhetyö  ei valita toistaiseksi 
Lähetystyön koordinaattori  Henna Luoma 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

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

 

 
 

10 § RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJIEN VALINTA VUO-

SILLE 2021-2022 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

 
Kirkkoneuvosto voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka yhdessä tarkastavat 

seurakunnan rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa. Edellisellä kaudella 
tehtävässä toimivat Marketta Heikkilä ja Tarja Pellinen. 
 
Tarkastuksesta annetaan kirjallinen muistio kirkkoneuvostolle. 
 

Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi rahavarojen ja arvopaperien tarkasta-
jaa.  

 

Päätös: Marketta Heikkilä ja Tarja Pellinen valittiin edelleen rahavarojen ja arvopapereiden 

tarkastajiksi vuosiksi 2021 -2022. 
 

 Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 
 

 

 
 

11 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA YHTEISÖJEN HALLINTOELIMIIN 
VUOSIKSI 2021-2022 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

 
 Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa 

sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet yhteisöjen hallintoeli-
missä.  

 
Kirkkoneuvosto on valinnut aina toimikaudekseen seurakunnan edustajan yhteisöjen 

hallintoelimiin, joita on ainakin ollut As Oy Pukkilankartano, As Oy Honkaniitty, As 
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Oy Toukola, As Oy Leipurintie ja Viria Oy. Lisäksi sama luottamushenkilö on edusta-
nut seurakukuntaa mm. tietoimituksissa yms:ssa. 
 

Aikaisemmin seurakunnan edustajana on ollut kirkkoneuvoston varapuheen-    
johtaja. 
 

Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto valitsee vuosiksi 2021-2022 edustajan edustamaan seurakuntaa 
asunto-osakeyhtiöissä, tietoimituksissa yms. sekä varahenkilön 

 
Päätös: Pirkko Malmi valittiin edelleen yhteisöjen hallintoelimiin ja hänelle varahenkilöksi 

Aira Mäkinen. 
 

 Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 
 
 

 

 

12 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAT ALUE- JA KAPPELINEUVOSTOIHIN 

VUOSILLE 2021-2022 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 

 
Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappelineuvostojen ohjesäännön 5 §:n 3. koh-

dan sekä Kauhavan alueneuvoston johtosäännön 4 §:n 3. kohdan mukaan seurakun-
nan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla on ko-

kouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan Kauhavan alueneuvostoon sekä 

Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappelineuvostoon.  
 

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan Jorma Karin Kauhavan alueneuvostoon, Lauri 
Jokisen Alahärmän, Inka Palojärven Kortesjärven sekä Kari Hirvelän Ylihärmän kap-

pelineuvostoon edustamaan kirkkoneuvostoa. 
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13 § HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN SUORITTAJIEN VALINTA VUOSILLE 
2021-2022 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Hautausmaakatselmuksen suorittajina ovat toimineet vuosina 2019-2020 

 
 Marketta Heikkilä (Alahärmä) 

 Simo Aaramaa (Kauhava) 
 Jussi Autio (Kortesjärvi) 

 Sinikka Lammi (Ylihärmä) 
 

Virkansa puolesta jäseninä ovat kiinteistöpäällikkö sekä kunkin alueen hautaus-
maasta vastaava viranhaltija (seurakuntamestari, Kauhavalla haudankaivaja). 

 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan alueelliset edustajat hautausmaakatselmus-

työryhmään toimikaudeksi 2021-2022. 

 
Päätös: Hautausmaakatselmustyöryhmään valittiin seuraavat jäsenet: 

 
 Marketta Heikkilä (Alahärmä) 

 Simo Aaramaa (Kauhava) 
 Tarja Pellinen (Kortesjärvi) 

 Sinikka Lammi (Ylihärmä) 
 

 Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 
 
  

 

 

 

14 § RAKENNUSTOIMIKUNNNAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2021-2022 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

 
Seurakunnassa on ollut kirkkoneuvoston alainen rakennustoimikunta, johon on kuu-

lunut neljä jäsentä, yksi jäsen jokaisesta kappelista ja alueseurakunnasta. Virkansa 
puolesta jäseninä ovat kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. 

 
Edelliseen toimikuntaan ovat kuuluneet: 

 
Martti Puronvarsi (Alahärmä) 
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Hannu Ristaniemi (Kauhava) 
Jaakko Kontiainen (Kortesjärvi) 
Jorma Ylirinne (Ylihärmä) 
 
 

Talousjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto valitsee rakennustoimikunnan jäsenet vuosille 2021-2022.  

Yhdellä jäsenistä tulee olla rakennusalan ammatillinen tutkinto. 
 

Päätös: Rakennustoimikunnan jäseniksi valittiin 
 

 Martti Puronvarsi (Alahärmä) 
Hannu Ristaniemi (Kauhava) 

Jaakko Kontiainen (Kortesjärvi) 
Jorma Ylirinne (Ylihärmä) 
 

Todettiin myös, että seuraavalla kerralla henkilöitä valittaessa tulee ottaa huomioon 
sukupuolikiintiöt. 

  
 Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 

 
  

  

 

15 § LÄMPÖ, VESI, ILMASTOINTI, SÄHKÖ JA AUTOMAATIO MATERIAALIN 

MYYNTI HYLÄTYSTÄ PYSÄKKI-RAKENNUKSESTA 

  
Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

 
Hylätystä Pysäkki-rakennuksesta myydään ”saastumaton” materiaali (vesihanat ja wc-
pytyt jne) kokonaistarjousten perusteella. Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö hoita-
vat tarjousten vertailun ja valitsevat parhaimmat tarjoukset. 

 

Päätös: Päätettiin yksimielisesti myydä materiaalia esitetyllä tavalla hylätystä Pysäkki-raken-
nuksesta.  

  
 Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 

 

 

 

 

16 § MUUT ASIAT 
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Simo Aaramaa antoi kiitosta jumalanpalveluksen kuuluvuuden parantumisesta strii-
maukseen liittyen 
 
Pirkko Malmi esitti luottamusmiespalkkion korottamista. Keskustelun jälkeen todet-
tiin, että Malmi tekee asiasta kirjallisen aloitteen, joka käsitellään kirkkoneuvostossa. 

 
Jorma Kari otti esille maataloustuotantoa kritisoineen kirjoituksen Kari Kuulan kir-

joituksen. Aiheesta keskusteltiin kokouksessa. Jorma Kari toivoi myötämielistä ja po-
sitiivista ajattelutapaa maataloutta kohtaan. Yhdessä todettiin, että Kauhavan seura-

kunnassa suhtaudutaan myötämielisesti elintarviketuotantoon. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

 

 
 

17 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 

 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-
voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 

 
Päätös nro  

  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi.  

 

Päätös: Ei Kirkkoherran päätöksiä 

 

 
 

18 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 

 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 
4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
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 KIRKKONEUVOSTO                        26.01.2021               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro  

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Ei Talousjohtajan päätöksiä 

 

 

 

 

19 § TIEDOTUSASIAT 
  

 Hautausmaakatselmukset 19.8.2020 ja 20.08.2020 (liite 5) 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin antama määräaikainen viranhoitomääräys 
(2.1.2021-12.11.2021) Anssi Massiselle vs. kappalaiseksi Kauhavan alueseurakun-
taan, sekä Marja-Riitta Ylikangas-Annolalle määräaikainen viranhoitomääräys 

(2.1.2021-12.11.2021) Ylihärmän kappeliseurakuntaan vs. kappalaiseksi. 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin antama määräaikainen viranhoitomääräys 
(1.1.2021-31.12.2022) Samuel Mäkiselle Kauhavan alueseurakunnan seurakuntapas-

toriksi.  

 Uudet verokorit toimitettava talousjohtajalle 

Talousjohtaja selvitteli rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien antamaa täyden-

nysraporttia seurakunnan ja hautainhoitorahaston arvopapereita koskevaan tarkas-
tuskertomukseen vuodelta 2020 (liite 6) 

   
Puheenjohtajan päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 

 

Päätös: 
 
 

 

    
20 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
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 KIRKKONEUVOSTO                        26.01.2021               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa. (Liite 7 ) 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.20 

 
 

   
 

 Kokouksen puolesta 
 

 
 

 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 

 
  

    
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 

 
 Kauhavalla 28.01.2021 

 
 
 
 Simo Aaramaa  Marketta Heikkilä 
 

 
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 29.01.-

12.02.2021 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoi-
tustaululla 19.01.-12.02.2021.        
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
   _______________________   
   Ilmoitustaulun hoitaja  


