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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Maanantai 23.05.2022 kello 18.00 – 20.48 
 

Paikka: Seurakuntakodin sali (Kirkkotie 3b) 
 
 

Läsnä: Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
Aaramaa Simo 
Erkinheimo Heikki varajäsen 
Heikkilä Marketta 
Jokinen Lauri 
Kari Jorma 
Lammi Sinikka 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja 
Mäkinen Aira  

 Palojärvi Pauliina   
 Rintanen Mari  
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  
 

Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  
  

 

Poissa: Pellinen Tarja 
 Saarijärvi Sirpa 

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
 

 

   

Asiat: 29-45 §  

 

 

 

  

29 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Suoritettiin nimenhuuto 
 

 

 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 3/2022                2(12)               
 KIRKKONEUVOSTO                        23.05.2022               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

30 §    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 16.05.2022.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 

31 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin, muissa asioissa käsitel-
lään Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin sopimuksen päivittäminen 
2022 Kauhavan kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi sekä Simo Aaramaa halusi tuoda 
muutamia asioita esille.  

 
 
  

 

32 §   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 Palojärvi Pauliina  
ja Pellinen Tarja, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa tiistaina 
24.05.2022 klo 12-14. 
 
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 25.05.- 09.06.2022 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Pauliina Palojärvi 
ja Tarja Pellinen. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Simo Aaramaa ja 
Marjatta Seppä-Lassila. 

 

 

 

 

 

33 §    KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMI-

NEN VUODEN 2021 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on laa-

dittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 06.05.2022 tilintarkas-
tuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (liite 1). 

  
 Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan 

hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2021. 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 3/2022                4(12)               
 KIRKKONEUVOSTO                        23.05.2022               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi ti-

lintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja ta-
loutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.-31.12.2021. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 
34 §    HENKILÖSTÖASIA 

 

 

 

35 §    KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN  
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  

Kolme erillistä seikkaa johtaa siihen, että kirkkoneuvoston ohjesääntö ja kirkkoval-
tuuston työjärjestys kaipaavat uudistamista ensi kerran sitten seurakuntaliitoksen 
1.1.2009. Ensiksi Kirkolliskokous on saattanut päätökseen Kirkkolain ja Kirkkojär-
jestyksen ajantasaistamiseen pyrkineen uudistustyön hallinnon osalta marraskuussa 
2021. Toiseksi Kauhavan seurakunnassa on päätetty toteuttaa organisaatiouudistus, 
jossa toimielinten päätöksentekoprosessia muutetaan (Kirkkovaltuusto 48/2021). 
Kolmanneksi Evijärven seurakunta liittyy suurella todennäköisyydellä Kauhavan seu-
rakuntaan 1.1.2023.  

Esitys uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi on esitetty (liite 3). Aiheesta kiinnos-
tuneet voivat etsiä malliohjesäännön, jonka perusteella esitys on laadittu. Johto-
ryhmä on kokouksessaan 13.5.2022 käsitellyt ja hyväksynyt esityksen.  

Merkittävin päätösasia kirkkoneuvoston ohjesäännössä tulee esiin ensimmäisessä 
pykälässä. Kirkkoneuvoston paikkajaosta on päätettävä malliohjeen mukaan vain 
paikkojen lukumäärä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Vaihteluväli on 
viidestä yhteentoista jäseneen. Tämä perustuu Kirkkolakiin (10. luvun 2). Nykyisessä 
ohjesäännössä paikkajaoksi on päätetty kolme paikkaa kultakin alueelta. Käytän-
nössä vaihtoehtoina on määritellä pelkkä lukumäärä tai määritellä yhä alueellinen 
paikkajako.  

Johtoryhmä esittää yksimielisesti, että kirkkoneuvoston koostumus perustuisi edel-
leen alueelliseen paikkajakoon. Samalla halutaan korjata nykyinen tilanne, jossa Kau-
havan kokoisessa keskisuuressa seurakunnassa kirkkoneuvoston jäseniä valitaan 
Kirkkolain sallima maksimimäärä. Esitetään, että kirkkoneuvoston jäseniä olisi vara-
puheenjohtajan lisäksi seitsemän vaalikelpoista seurakunnan jäsentä. Pariton määrä 

https://sakasti.fi/hallinto-ja-talous/seurakuntahallinto/mallisaannot/


 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 3/2022                5(12)               
 KIRKKONEUVOSTO                        23.05.2022               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

päätösvaltaisia kirkkoneuvoston jäseniä helpottaa päätöksentekoa. Kirkkoneuvos-
toon esitetään siten valittavaksi kahdeksan jäsentä, joista yksi on varapuheenjohtaja. 
Yhdeksäs jäsen on viran puolesta kirkkoherra.  

Esitys paikkajaoksi perustuu runsaan 2000 jäsenen edustamiseen. Paikkajako tällä 
perusteella olisi: Alahärmä 2, Evijärvi 1, Kauhava 3, Kortesjärvi 1 ja Ylihärmä 1. Tällä 
hetkellä ei ole käytettävissä tarkkaa alueellisia jäsenlukutietoa. Arvioiden perusteella 
on kuitenkin varmaa, että suurimmat alueet Kauhava ja Alahärmä osuvat hyvin run-
saan 2000 jäsenen arvioon. Evijärvi ja Kortesjärvi hyötyvät aavistuksen tilanteesta. 
Ylihärmä saattaisi ansaita hiukan suuremman edustuksen, mutta lähin kokonaisluku 
on kuitenkin selvästi yksi paikka.  

Kirkkoneuvoston ohjesäännön uudistus sisältää lisäksi joukon pienempiä päivityksiä 
ja tarkennuksia, jotka esitellään kokouksessa. 

  

Kirkkoherran päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto päättää: 

1) hyväksyä uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön 
2) lähettää asian päätettäväksi edelleen kirkkovaltuustolle ja tuomiokapitulille 

 

  

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti: 
1) hyväksyä uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön. Ohjesäännön kohta ”1§ Jäsenet” 

alueellinen paikkajako päätettiin hyväksyä koskemaan vaalikautta 2023-2026. 
Alueellinen paikkajako saatetaan ohjesäännön mahdollisena muutoksena vireille 
seuraavan vaalikauden lopussa. 

2) lähettää asian päätettäväksi edelleen kirkkovaltuustolle ja tuomiokapitulille 

 

 

 

 

 

36 §    KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen uudistaminen on perusteltu edellisen päätösasian 
valmistelussa. Esityksen pohjana olevan mallityöjärjestyksen löytää annetusta 
verkko-osoitteesta. Päätettäväksi esitetään (liite 4) mukainen asiakirja. 

Valtuuston työjärjestyksen osalta suurimmat muutosesitykset koskevat mahdolli-
suutta valita sihteerin tehtäviä hoitamaan vakituisesti viranhaltija. Toinen esiin tuleva 
seikka on kirkkovaltuuston kyselytunnin ja iltakoulun asema. Mallisäädöksen mu-
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kaan niistä voidaan päättä työjärjestyksellä tai olla päättämättä. Kyselytunnin ja ilta-
koulun sääntömääräisestäjärjestämisestä on arvokasta kuulla istuvan kirkkovaltuus-
ton valtuuston kanta. Tästä syystä valmistelija ei tee esitystä, vaan jättää asian luotta-
muselinten päätettäväksi.  

  

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksymänsä version kirkkoval-
tuuston työjärjestyksestä käsiteltäväksi päätösasiaksi. Kirkkovaltuusto lähettää teke-
mänsä päätöksen tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. 
 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto lähetti päätösasian kirkkovaltuuston päätettäväksi 

 

  
 

 

37 §    TIIMIN JA LAAJENNETUN TIIMIN OHJESÄÄNTÖ  
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  

Toimintasuunnitelmat ja talousarviot toimeenpannaan kertaalleen hyväksytyssä uu-
dessa organisaatiossa työalakohtaisten tiimien välityksellä. Niiden toimintaa ohjaa-
maan tarvitaan säädös. Tällaisen säädöksen päätösvaltaisuus perustuu Kirkkojärjes-
tyksen 7. luvun 1§.  
Perusmuotoisena työalan eli tiimin kokous käsittelee työn käytännön toteuttamista. 
Kokous on luonteeltaan yhteisiä toimintoja ja käytänteitä johtavaa. Tiimikokouksesta 
pidetään muistio. Laajennettuna tiimi on puolestaan seurakunnan virallinen hallin-
toelimen kokous. Se kokoontuu kerran vuodessa käsittelemään toimintasuunnitel-
man ja talousarvion. 
Edelläkuvatun toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi esitetään (liite 5) mukaisen tiimien 
ohjesäännön hyväksymistä johtoryhmän esityksen perustuen 
 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä työalatiimin ja laajennetun työalatiimin ohjesään-
nön. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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38 §    KAPPELISEURAKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN  
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja Esa Rämäkön valmistelu 
  

Lähtökohtainen perustelu päätösesitykselle. Seurakunnan organisaatiouudistuksen 
ydinkysymys on koko ajan ollut hallinnon muodollisen rakenteen saattamaan vastaa-
maan sitä, miten seurakuntatyö nykyään suunnitellaan ja toteutetaan. Keskeinen on-
gelmakohta on ollut jo vuosien ajan se, että merkittävä joukko viranhaltioita työs-
kentelee useilla alueilla. Kappelirakenteessa alueiden kappalaiset johtavat seurakun-
tatyötä. Usealla alueella työskenteleville työntekijöille tulee useita esimiehiä, ja sa-
malla esimiestyö vaatii kappalaisten välistä koordinointia. Kun tähän lisätään työalo-
jen sisäisen yhteistyön ohjaava vaikutus, ollaan matriisiorganisaatiotilanteessa. To-
dellinen päätöksenteko yhteisistä asioista tapahtuu tiimeissä ja muodollinen kappe-
leissa.  

Organisaatiouudistus perusteluna. Kappelirakenteen purkaminen on organisaatiouu-
distuksen viimeinen vaihe. Hallintomallien päällekkäisyys päättyy vasta kun kappe-
lirakenne poistetaan myös muodollisesti. Asiasta on tehty periaatteellinen päätös 
kirkkovaltuustossa § 48/2021. Toteuttamiseksi on laadittu suunnitelma työalapoh-
jaisesta hallintomallista. Sen perustamisen viimeinen vaihe on purkaa kappeliseura-
kunnat.  

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle ja edelleen tuomiokapitulille Kau-
havan seurakunnan kappeliseurakuntien lakkauttamista vuoden 2022 päättyessä.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että tiedotusta  kappelien lakkaut-
tamisen merkityksestä on lisättävä. 

  

 

 

 

39 § SEURAKUNNAN JAKAMINEN VIITEEN ÄÄNESTYSALUEESEEN 

  
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 

 
Seurakuntavaaleissa vuonna 2018 seurakunta sai varsinaisena vaalipäivänä äänestää 
neljässä kirkossa. Vaikka äänistä noin puolet annettiin ennakkoon, koettiin tär-
keänä, että äänestyspaikkoja on riittävän monta. Evijärven seurakunnan liittyessä 
suurella todennäköisyydellä Kauhavan seurakuntaan vuoden 2023 alusta, vaikuttaa 
arvokkaalta jatkaa seurakunnan jakamista äänestysalueisiin.  

 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 3/2022                8(12)               
 KIRKKONEUVOSTO                        23.05.2022               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

Yhden tai viiden äänestysalueen muodostaminen eroavat toisistaan siten, että vaali-
lautakunnan on pystyttävä jakautumaan viiteen jaokseen, joissa on oltava kolme 
henkilöä läsnä päätösvallan saavuttamiseksi (KirkkoL 23 L 19§ 2. mom). Vaalien 
toimitsijoita tarvitaan siis enemmän kuin yhden äänestysalueen mallissa. Lisäksi il-
moituskortti on toimitettava kaikille äänioikeutetuille.  
 
Seurakuntavaalien toimittaminen äänestysalueiden mukaisesti on helpottunut vuo-
delle 2018 huomattavasti, koska äänestysalueet voidaan nyt jakaa kartan perus-
teella. Karttajaon ongelmana on sen tekninen suurpiirteisyys. Kartta on vaikea piir-
tää aivan samoin kuin vuotta 2009 edeltänyt seurakuntien aluejako oli. Arviolta 
korkeintaan muutama prosentti äänioikeutetuista voi saada äänestyspaikakseen nyt 
toisen kirkon. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jaetaan viiteen äänestys-
alueeseen. Alueet ovat Alahärmän kappeliseurakunta, Evijärven seurakunta, Kauha-
van alueseurakunta, Kortesjärven kappeliseurakunta ja Ylihärmän kappeliseura-
kunta. Alueita varten vaalilautakunta jakautuu viiteen jaokseen. 
 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 
 

40 §  VAALILAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
  

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022. Kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti (1. L 
4§) kirkkovaltuuston on nimettävä vaalilautakunta vaalivuoden toukokuun loppuun 
mennessä. Vaalilautakunnassa on oltava vähintään 11 jäsentä ja riittävästi varajäse-
niä. Kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan viran puolesta. Kirkkovaltuuston on va-
littava vaalilautakunnan puheenjohtaja.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee  
1) vähintään 11 jäsentä vaalilautakuntaan.  
2) vähintään 15 varajäsentä, jotka tulevat varsinaisten tilalle KirkkoL 23.L 19§ mu-

kaisesti säädetyssä järjestyksessä 
3) vaalilautakunnalle puheenjohtajan 
4) vahvistaa kolmen Evijärven seurakunnan valitseman edustajan valinnan vaalilau-

takunnan jäseniksi 
5) julkaisun, jossa vaaliin liittyvät tiedotteet ilmestyvät 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 3/2022                9(12)               
 KIRKKONEUVOSTO                        23.05.2022               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle valittavaksi 

1) 15 jäsentä vaalilautakuntaan.  
2) 15 varajäsentä, jotka tulevat varsinaisten tilalle KirkkoL 23.L 19§ mukaisesti 

säädetyssä järjestyksessä 
3) vaalilautakunnalle puheenjohtajaksi esitetään Jarmo Kujanpäätä 
4) vahvistaa kolmen Evijärven seurakunnan valitseman edustajan valinnan vaa-

lilautakunnan jäseniksi  
5) julkaisun, jossa vaaliin liittyvät tiedotteet ilmestyvät 

 
 

 

  

41 § MUUT ASIAT 

 

a. Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin sopimuksen päivittämi-

nen 2022 
 
Soini on liittymässä mukaan keskusrekisteriin 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 Keskusrekisterisopimusta esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi (liite 6) 
 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
  Simo Aaramaa luovutti seurakunnalle kirjan nimeltä Jylhä tarina. 
 
 Simo Aaramaa oli huolissaan hautausmaalla olevien hautojen reunakivien rikkoutumisesta. 

Keskusteltiin niiden mahdollisesta poistamisesta ja annettiin talousjohtajalle tehtäväksi 
tehdä kirkkoneuvoston päätettäväksi esitys mahdollisesta toimenpiteestä. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 

 

42 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
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Kirkkoherran päätösluettelo: 
 
Päätös nro 1: Määräaikainen viranhoitomääräys (liite 7) 
Päätös nro 2: Määräaikainen viranhoitomääräys (liite 8) 
Päätös nro 3: Tehtävänkuvan ja palkan muutos (liite 9) 
Päätös nro 4: Vastaus Aluehallintoviraston lausuntopyyntöön (liite 10)

  
 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

43 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
  
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro    
    

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  Ei talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä 

 

 

 

44 § TIEDOTUSASIAT 

  
   

Puheenjohtajan päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 
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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

 
Todettiin, että Kortesjärvelle valittu kappalainen on hakenut myös Ylistaroon. Jää-
dään odottelemaan, miten tilanne kehittyy. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 
    

45 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa. (liite 11 ). 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.48 
 
  
  
 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
  
 
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 24.05.2022 
 

 
Simo Aaramaa  Marjatta Seppä-Lassila 
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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 25.05.-
09.06.2022 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla 16.05.-09.06.2022.        
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


