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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
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Aika: Tiisaina 23.7.2019 klo 19.00  
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 
 

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

 Mäkinen Aira 
 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Martti 
 Rintanen Mari 
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  
Massinen Anssi Ylihärmän kappalainen 
Esa Rämäkkö talousjohtaja, läsnä 82§ haastattelujen loppuun 

 
  
 
 

   

Asiat: 77 §-86 § 

 

  

77 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Kokous avattiin ja suoritettiin nimenhuuto. 
 

 

78 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkko-
neuvoston päättämällä tavalla. 
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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 sähköpostilla kirkkoneuvoston jäse-
nille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 16.07.2019.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

79 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Heikki Erkinheimo ja Pirkko 
Malmi ilmoittivat, että heillä on asiaa kohtaan muut asiat. 

 

 

80 § 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 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 Mari Rintanen ja 
Marjatta Seppä-Lassila, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa maanantaina 
29.07.2019 klo 9-14. 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seura-
kunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä 
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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.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Mari Rintanen ja 
Marjatta Seppä-Lassila. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

81 § KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
 Talousjohtaja Esa Rämäkkö on estynyt vuosiloman takia toimimasta kokouksen sih-

teerinä. Diakonin valinta on tarpeen suorittaa heinäkuussa, jotta valittu työntekijä voi 
aloittaa syyskuussa viranhaltijan eläköidyttyä.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Puheenjohtaja esittää, että kokouksen sihteeriksi valitaan Ylihärmän kappalainen 
Anssi Massinen. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

82 § YLIHÄRMÄN DIAKONIN VALINTA 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 

Kirkkoneuvosto haastattelee diakonin virkaan valintakelpoiset hakijat. He ovat Ma-
rita Kunnari ja Niina Hangasmaa. Kolmas hakija, Harri Mölsä, on ilmoittanut valmis-
tuvansa diakoniaviranhaltijan kelpoisuuteen ”todennäköisesti 30.9.2019 tai viimeis-
tään joulukuussa 2019.” Näin ollen hän ei ollut valintakelpoinen viranhaun umpeu-
tuessa.  
 
Valintakriteereiksi hakuilmoituksessa on kuvailtu seuraavasti: 
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Odotamme hakijalta: 
- monipuolista diakoniatyön tuntemusta ja kokemusta 
- sitoutumista kirkon perustehtävään 
- kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työhön  
- kiinnostusta kansainväliseen kohtaamiseen 
 
Valintakelpoisten viranhakijoiden hakemukset ja ansioluettelot on toimitettu ennak-
koon kirkkoneuvoston jäsenille (Liite1). Asiakirjoista ilmenee seuraavia tietoja haki-
joista: 
 
Koulutus: 
Hangasmaa on valmistunut sosionomiksi (AMK) diakonin ja lähetyssihteerin päte-
vyydet sisältävältä koulutuslinjalta 2016. Lisäksi hän on suorittanut laaja-alaisesti 
opettajaopintoja Oulun ja Tampereen yliopistoissa. Täydennyskoulutusten painopis-
teenä on Hangasmaalla ollut monikulttuurisuus.  
Kunnari on valmistunut sosionomiksi (AMK) diakoniatyöhön valmistavalla koulutus-
linjalla vuonna 2013. Lisäksi Kunnari on kouluttautunut nuorisotyönohjaajaksi ja lä-
hetyssihteeriksi ennen sosionomin koulutustaan. Täydennyskoulutusten painopis-
teenä ovat Kunnarilla olleet terapeuttiset toimintavalmiudet. 
 
Työkokemus: 

 Hangasmaalla on työkokemusta opetusalalta päätoimena 8,5 vuotta. Tämän lisäksi 
Hangasmaa on toiminut parturi-kampaamo -yrittäjänä 22 vuotta.  

 Kunnari on toiminut diakonina vajaat kolme vuotta. Tämän lisäksi hän on ollut las-
tensuojelun ja perhekuntoutuksen työntekijänä erilaisissa rooleissa noin 15 vuotta.   

 
 Hakijoiden haastatteluun liittyvät kysymykset toimitetaan kokoukseen. Kirkkoneu-

voston jäsenet voivat ennen kokousta tarvittaessa täydentää kysymyksiä.  
 
Kirkkoherran päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto arvioi hakijoita valintakriteerien, hakemusten, koulutuksen, koke-
muksen, soveltuvuuden ja haastatteluissa ilmenneiden näkemysten osalta. Kirkko-
neuvosto valitsee Ylihärmän kappeliseurakunnan diakonin. 

 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto haastatteli hakijat. Molemmille hakijoille esitettiin samat kysymyk-
set. Haastattelujen perusteella kirkkoneuvosto arvioi hakijoita suhteessa hakukri-
teereihin. Diakoniatyön tuntemuksen ja kokemuksen perusteella Kunnari arvioitiin 
vahvemmaksi hakijaksi. Molempien hakijoiden todettiin olevan hyvin sitoutuneita 
kirkon perustehtävään. Itsenäisen ja oma-aloitteisen työotteen osalta havaittiin, että 
molemmilla hakijoilla oli kokemusta itsensä johtamisesta ja suhteellisen selkeä ym-
märrys omasta asemastaan suhteessa tiimityöskentelyyn ja työyhteisön tavoitteisiin. 
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Kunnarin kokemus seurakuntatyössä näkyi siinä, että hän osasi arvioida diakonia-
työntekijän haasteita jonkin verran laajemmin kuin Hangasmaa. Molempien hakijoi-
den työura osoitti heidän olevan kiinnostuneita maahanmuuttajatyöstä, jonka tehtä-
viä jossain määrin kuuluu kyseiseen diakonin virkaan.  

 Kirkkoneuvosto totesi, että virkaan haki kaksi erinomaista diakonityöntekijää.  Kes-
kustelussa tuli ilmi, että kummallakin hakijalla oli kannatusta kirkkoneuvoston jä-
senten keskuudessa. Valinnan toteuttamiseksi päätettiin toimeenpanna vaali. Tarja 
Pellinen esitti suljettua lippuäänestystä. Äänestyksen lopputulos oli, että Hangas-
maa sai viisi ääntä ja Kunnari kahdeksan ääntä. Marita Kunnari tuli valituksi Kauha-
van seurakuntaan diakonin virkaan, virkapaikkanaan Ylihärmä. Virkasuhde alkaa 
1.9.2019.  

 
 

83 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 

 Päätös nro  
 13/2019 Määräaikainen toimistosihteeri viikolle 29 
 14/2019 Kappalaisten palkat 1.9.2019 alkaen 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi kirkkoherran viranhaltijapäätökset tiedoksi 
 
 

84 §  TIEDOTUSASIAT 

 
Alahärmän kappalaisenvaali päättyi tasatulokseen. Virkaan ehdolla olleista hakijoista 
viisi ääntä saivat pastorit Jenny Kärki ja Aki Paavola. Kirkkojärjestyksen mukaan asia 
siirtyy tuomiokapitulin ratkaistavaksi (KJ 6. luku 19§).  

 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasian tiedoksi. 
 

 85 §  MUUT ASIAT 

 
a) Heikki Erkinheimo otti esiin, että hautausmaa tarkastuksessa oli pohdittu kalus-

tosuojan hankkimista hautausmaakävijöille lainaksi tarkoitetuille työkaluille 
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b) Pirkko Malmi toi tiedoksi, että hänen varajäsenen on Lauri Jokinen. Asia olisi 
hyvä korjata merkityksellisiin asiakirjoihin. 
 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Erkinheimon ja Malmin huomiot tiedoksi. Asiat 
jatkavat valmisteluun ja toimepiteisiin. 

 
 

86 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (Liite 6) 

 

Päätös:  
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Anssi Massinen 
 puheenjohtaja  sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 29.07.2019 
 
  
  
 Mari Rintanen  Marjatta Seppä-Lassila 
 

 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 31.7.- 31.8.2019 ja sen näh-
tävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla.  
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Nähtävillä pidon todistaa viran puolesta 

 
    ___________________________________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


