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Aika: Tiistai 21.06.2022 kello 18.00 – 19.40 
 

Paikka: Seurakuntakodin sali (Kirkkotie 3b) 
 
 

Läsnä: Jormakka Jyrki puheenjohtaja 
Aaramaa Simo 
Heikkilä Marketta 
Jokinen Lauri 
Kari Jorma 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja 
Mäkinen Aira  

 Pellinen Tarja  
 Rintanen Mari 
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 
Poissa: Lammi Sinikka 
 Palojärvi Pauliina 
 

 
 

   

Asiat: 46 – 58 § 

 

 

 

  

46 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Kokouksen aluksi kirkkoneuvosto muisti kirkkoherraa  merkkipäivän johdosta. 
Suoritettiin nimenhuuto. 
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47 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkko-
neuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvosto on 26.3.2019 päättänyt, että kirk-
koneuvosto kutsutaan koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsut 
lähetetään sähköpostin välityksellä kirkkoneuvoston jäsenille ja kokoukseen osallis-
tumiseen oikeutetuille. Kokouksessa asiakirjat on saatavissa halukkaille tulosteina. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista 
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 kirk-
kovaltuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 14.06.2022.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
 

48 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
  

 

49 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOIT-

TAMINEN 

 
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoit-
taa 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, kirkko-
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neuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yk-
simielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa 
kokouksessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Heikkilä Market-
ta  ja Jokinen Lauri, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa keskiviikkona 
22.06.2022 klo 12-14.00 
 
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 oikaisuvaa-
timuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakun-
nan taloustoimistossa 23.06.- 11.07.2022 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Marketta Heikki-
lä ja Lauri Jokinen. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Jokinen ja 
Jorma Kari. 

 

 

 

 

50 §    PERHEASIAINNEUVOTTELUKESKUKSEN MAKSUOSUUDEN MÄÄRÄYTY-

MINEN JA JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön esittely 
 

Seinäjoen seurakunnan organisoiman maakunnallisen perheasiain neuvottelukes-
kuksen johtosääntöön on esitetty muutosta (liite 1). Asian ydin on se, että vuosit-
tainen käytön mukainen laskutus muutettaisiin siten, että seurakuntia laskutetaan 
viiden vuoden vallitsevan keskiarvon mukaan. Näin vuosittaiset muutokset olisi 
helpompi budjetoida. Yhtä seurakuntaa koskevat muutokset voivat aiheuttaa tun-
tuvia muutoksia kuluihin suhteessa edelliseen vuoteen. Perheneuvonnan kustan-
nukset voivat vaihdella Kauhavalla kymmenien prosenttien suuruusluokassa. Johto-
sääntöön esitetyn korjauksen jälkeen kustannusten heilahtelut tasaantuvat, ja väli-
aikaisesti kohonneille kustannuksille saadaan käytännössä lisää maksuaikaa. Kauha-
van sivutoimipisteen ajanvarausten määrä on vertaistensa joukossa kaikkein suurin 
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sekä suhteellisesti että määrällisesti. Tästä syystä johtosäännön muutos helpottaa 
eniten juuri Kauhavan seurakunnan budjetointia. 
Perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunta ei ole pyytänyt asiassa päätöstä mil-
tään erityiseltä toimielimeltä. Näissä olosuhteissa asian vahvistamiseksi valmisteli-
joiden käsityksen mukaan riittää kirkkolain 10. luvun 1§ 5.momentin mukainen nä-
kemys kirkkoneuvoston päätösvallasta: ”valvoa seurakunnan etua, edustaa seura-
kuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.” Näin asia on tul-
kittu myös useissa muissa perheasianneuvottelukeskuksen jäsenseurakunnissa.  

 
Puheenjohtajan ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esitetyn muutoksen jäsenosuuden maksun mää-
räytymisestä tulevaisuudessa viiden vuoden keskiarvon mukaan. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

  
 
 

 

51 §   KAPPALAISEN VIRAN PERUSTAMINEN 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 

Kirkkohallitus on kokouksessa 25.5.2022 päättänyt Evijärven ja Kauhavan seura-
kuntien liittymisestä 1.1.2023 (liite 2). Päätöksen mukaan Evijärven seurakunnan 
kirkkoherran virka lakkaa olemasta liitoksen yhteydessä. 
Tulevaisuuden kannalta on selvää, että Evijärven alue tarvitsee myös tulevaisuudes-
sa oman papin. Asiasta on vallinnut yksimielisyys myös seurakuntien luottamus-
henkilöiden yhteisissä tapaamisissa. Näin ollen Kauhavan seurakuntaan on perustet-
tava Evijärven aluetta varten kappalaisen virka. Viran perustamisesta päätöksen te-
kee kirkkovaltuusto. Samoin virantäytöstä päättää kirkkovaltuusto. 
Vallitsevissa olosuhteissa on tarpeen huomioida yhteistyö Evijärven seurakunnan 
kanssa. Evijärven kappalaisen valinta voisi kulkea suorimman reitin asemasta siten, 
että Kauhavan kirkkovaltuuston perustettua viran, seuraisi hakuaika ja tuomiokapi-
tulin lausuntomahdollisuus hakijoista. Tämän jälkeen Evijärven kirkkoneuvosto voi-
si antaa oman lausuntonsa kappalaisen vaalista. Vasta sen jälkeen Kauhavan kirkko-
neuvosto tekisi asiassa esityksen ja kirkkovaltuusto toimittaisi kappalaisen vaalin. 
Tällä tavoin seurakuntien luottamuselimet voisivat toimia yhteistyössä kappalaisen 
valinnassa. 
 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 Kirkkoneuvosto päättää 
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1) Esittää kirkkovaltuustolle Kauhavan seurakuntaan perustettavaksi uutta kappa-
laisen virkaa 1.1.2023 alkaen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukai-
nen. Virkapaikka on Evijärven kirkko. 

2) päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää virantäytöstä lausunnon Evijär-
ven kirkkoneuvostolta 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

 

 

52 §   TYÖALAVASTAAVIEN VALINTA 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön esittely 
 

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksymien päätösten perusteella Kauhavan 
seurakuntaan luodaan 1.1.2023 alkaen työalapohjainen organisaatiomalli. Päätök-
sen johdosta on sovittava siitä, miten työalavastaavien valinta käytännössä toteute-
taan.  
Virka- tai työsuhteen osalta vaihtoehtoja on kaksi. Työalavastaavan tehtäviä varten 
voitaisiin perustaa uusi virka tai työsuhde, joka täytettäisiin sisäisellä haulla. Toinen 
vaihtoehto on, että työalajohtajaksi sisäisellä haulla valitun työntekijän tehtävänku-
va muutetaan työalajohtajaksi. On ilmeistä, että jälkimmäinen malli on kevyempi ja 
sujuvampi toteuttaa. 
Aikataulun osalta hakuajasta päättäminen on ajankohtainen kysymys. Sisäisellä 
haulla täytettäessä ja vuosilomakauden jo käynnistyttyä, olisi viisasta asettaa haku-
ajaksi runsas kuukausi. Hakuaika voisi alkaa aikaisintaan kirkkoneuvoston päätök-
sen saatua lainvoiman 14 vrk pöytäkirjan julkaisun jälkeen. Näin ollen tarkoituk-
senmukaista olisi, että hakuaika päättyisi elokuun loppuun mennessä.  
Valintaprosessissa työalajohtajiksi hakeneita haastateltaisiin rekrytointityöryhmässä, 
joka puolestaan tekee esityksen valinnoista kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto 
päättää valinnoista tavoiteaikatauluna syyskuun loppu. 
Haettavaksi tulee seuraavat työalajohtajan paikat: johtava diakoni, kasvatustyön 
johtaja, johtava kanttori ja VALo-tiimin johtaja (viestintä, aikuistyö, lähetys). Palve-
lutiimin johtovastuu säilyy talousjohtajalla entiseen tapaan, ja säädöksiin perustuvis-
ta syistä (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 25§). 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto päättää, että 

1) Tiimien vastaavat valitaan sisäisellä täytöllä, jonka hakuaika päättyy 31.8.2022. 
2) Johtotehtävä toimeenpannaan muuttamalla valitun työntekijän tehtävänkuvaus-

ta ja palkkausta. 
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3) Rekrytointityöryhmä haastattelee hakijat ja laatii esityksen työalajohtajan tehtä-
viin valittavista. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin täydennyksin: 
 

1) Tiimien vastaavat valitaan sisäisellä täytöllä, jonka hakuaika päättyy 31.8.2022. 
Evijärven seurakunnan työntekijät ovat hakukelpoisia. 

 
2) Johtotehtävä toimeenpannaan muuttamalla valitun työntekijän tehtävänkuvaus-

ta ja palkkausta. 
 
3) Valittava esimies valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. 
 
4) Rekrytointityöryhmä haastattelee hakijat ja laatii esityksen työalajohtajan tehtä-

viin valittavista. 
 

 

 

 

53§ VALTUUSTOALOITE 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

 

____________________________________________________________ 

 
Kirkkovaltuusto 31.05.2022 31§ 

 
Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa val-
tuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 
 
  

 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun. 
 

Päätös: Esa Puronvarsi esitti kirjallisena valtuustoaloitteen koskien valtuuston 
kokousten kokoontumispaikkojen toteutusta tasapuolisesti eri kaupunginosissa se-
kä tulevaisuudessa myös Evijärven osalta (liite 7). 

 
 Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun 
 
__________________________________________________ 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 4/2022                7(10)               
 KIRKKONEUVOSTO                        21.06.2022               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

 
Kirkkovaltuuston kokousten järjestäminen onnistuu tarvittaessa seurakunnan eri 
alueilla. Lisäjärjestelyjä tarvitaan vain vähän. Kustannuksista on vaikea tehdä las-
kelmia ennen kuin seurakuntavaalit on pidetty. Joka tapauksessa kustannusvaiku-
tus kirkkovaltuuston talousarvioon on pieni.  
Ehdotus koskee valtuuston työskentelyä. Esittelijän puolesta voi todeta, että muu-
toksen toteuttaminen on mahdollista (liite 3). 

 
____________________________ 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta. Kirkkoneuvosto ilmaisee kantansa aloittee-
seen. Kirkkoneuvosto lähettää asian kirkkovaltuuston päätettäväksi.  

 

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi valtuuston kokouspaik-
kojen tasapuolista toteutusta eri kaupunginosissa huomioiden myös Evijärven alu-
een liittymisen. 

 
 

  

54 § MUUT ASIAT 

 
 Pirkko Malmi tiedusteli Kortesjärven kappalaisen tilannetta. 

Lisäksi tiedusteltiin emännän palkkaamisesta Alahärmän eläköityneen toimenhalti-
jan tilalle.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

 

55 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätök-
set. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 
Päätös nro   
 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 
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Päätös: Ei kirkkoherran tekemiä päätöksiä 

 

 

56 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
  
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro 2 Ns. Seppälän rahaston määräaikaistalletuksen muuttami-

nen säästötalletustiliksi pankin luopuessa tuotteesta (liite 
4)   

    
  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

57 § TIEDOTUSASIAT 

  
 Kokouksessa jaettiin verotulokertymä toukokuun loppuun 2022 saakka (liite 5). 

 
Puheenjohtajan päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

 
    

58 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 
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Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa. (liite 6 ). 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.40 
 
 
  
  
 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
  
 
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 22.06.2022 
 

 
 Lauri Jokinen  Jorma Kari 

 
  
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 23.06.- 
11.07.2022.  ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla 14.06.-11.07.2022     
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
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    Ilmoitustaulun hoitaja  


