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Aika: Tiistai 23.06.2020 kello 18.00 –  
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 
 

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

 Mäkinen Aira 
 Palojärvi Inka  
 Puronvarsi Martti  
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 
Poissa: Lammi Sinikka jäsen 
 Pellinen Tarja jäsen 
 Rintanen Mari jäsen 
  
 

 
 

   

Asiat: 49- § 

 

 

 

  

49 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnäoli-
jat 
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50 §    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 16.06.2020.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 
 

51 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Muissa asioissa Simo Aaramaa, Heikki Er-
kinheimo, Ritva Heinonen, Martti Puronvarsi, Marketta Heikkilä ja Esa Rämäkkö ha-
lusivat käyttää puheenvuoron. 

 
 
  

 

52 §   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 
Seppä-Lassila Marjatta, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
25.06.2020 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  26.06.- 10.07.2020 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

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

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Simo Aaramaa ja 
Heikki Erkinheimo 

 

 

 

 

53 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMI-

NEN VUODEN 2019 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 

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

dittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 08.06.2020 tilintarkas-
tuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (liite 1). 

  
 Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan 

hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2019. 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 
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 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi ti-

lintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja ta-
loutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.-31.12.2019. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

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

 

 

 

54 §  KAUHAVAN SEURAKUNNAN TALOUSARVION, TOIMINTA- JA  

TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE 2021-2023 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
  
 Vuosien 2021-2023 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana ovat kuluvan 

vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilin-
päätös. 

 Työalojen suunnittelua ja raportointia pyritään uudistamaan selkeämpään suuntaan 
siten, että kultakin työalalta laaditaan yksi ja yhtenäinen suunnitelma.  

 Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje-ehdotus vuosille 2021-
2023 (liite 2).    

 

Talousarvio 

 

Verotuloennuste 
Pohjana on oletus, että veroprosentti säilyy nykyisessä 1,75:ssä. Koska talousennus-
teissa ensi vuodelle ollaan lähes nolla tasolla, ei kokonaisverotuloihin tässä vaiheessa 
ole perusteltua arvioida kasvua.  
 
Henkilöstöresurssit 
Uusia virkoja ja toimia ei perusteta. Aina viran ja tehtävän tullessa avoimeksi tai mää-
räaikaisesti täytettäväksi, on jatkossakin seurakunnan tehtävä erikseen selvitys sen 
täyttämisen tarpeellisuudesta.  
 
 
Toimintatuotot 
Toiminnasta kertyvät tulot arvioidaan realistisesti. 
 
Seurakunnan perimät maksut 
Palvelujen ja tilavuokrien hinnat tullaan korottamaan. 
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Toimintakulut 
• Seurakuntatyön, hautatoimen ja hallinnon käyttömäärärahat tulee arvioida vuo-

den 2020 talousarvion tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen työalan on huo-
mioitava määrärahojen tarkoituksenmukainen mitoitus.   

• Kiinteistötoimen ylläpitokustannukset arvioidaan vuoden 2019 toteutumien 
pohjalta ja niihin lisätään mahdollinen energiakustannusten nousu. Lisäksi vuosi-
korjaukset toteutetaan kiinteistön korjaussuunnitelman mukaan. 

• Kalustehankinnat suoritetaan hankintasäännön mukaisesti ja ehdotettu hankinta 
on perusteltava. Vain myönnetty määräraha oikeuttaa kalustohankintaan.  

• Edelleen tavoitteena on, että vuosittainen talousarvio ja toteutuma vastaisivat en-
tistä paremmin toisiaan. 

• Budjetti laaditaan vuoden 2020 budjetin pohjalta 
 

 
Investoinnit  
• Uusien investointien toteutus tapahtuu maltillisesti. (Investointisuunnitelma).  
   

 

Talousarvioehdotusten sovittaminen yllä oleviin raameihin edellyttää kaiken toi-
minnan suunnittelussa edelleen tiukahkoa menokuria. 
 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Hyväksytään ohjeet Kauhavan seurakunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion sekä vuosien 2022 ja 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi. 
Toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset on käsiteltävä alue- ja kappelineuvos-
toissa 29.10.2020 mennessä.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
 

55 § HERÄTTÄJÄJUHLIEN SIIRTÄMINEN VUODELLE 2021 
 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Kauhavalla piti järjestää herättäjäjuhlat hei-

näkuussa 2020. Koronatilanteen takia voimassa on poikkeuslainsäädäntö, joka estää 

yli 500 henkilön tapahtumien järjestämisen. Tästä syystä Herättäjä-Yhdistyksen hal-

litus on 25.4.2020 käsitellyt herättäjäjuhlakokonaisuutta. Omasta puolestaan Herät-

täjäyhdistys on päättänyt siirtää Kauhavan juhlat pidettäväksi 2.-4.7.2021.  
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Juhlajärjestelyjen perustana on kaksi järjestämissopimusta. Toisen osapuolina ovat 

kaupunki, seurakunta ja Herättäjä-Yhdistys. Toisen osapuolina ovat seurakunta ja 

Herättäjä-Yhdistys. Johtavien toimihenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäisellä 

suullisella sopimuksella kullakin taholla esitetään voimassaolevien sopimuksien uu-

simista saman sisältöisenä siten, että vain ajankohta päivitetään. Sopimusluonnok-

set (Liite 3 ja 4). Juhlapaikan muutos Lentosotakoululle sovittiin suullisesti, joten 

seurakunta-Herättäjä-Yhdistys -sopimuksessa puhutaan yhä Ylihärmästä. Uuteen so-

pimukseen muutetaan oikein. 

Herättäjäjuhlien siirto vuodella eteenpäin vaikuttaa seurakunnassa seuraaviin asioi-

hin: 

1) Valmistelutyöt ovat keskeytyksessä ensi joulukuuhun asti. Mukaan sitoutuneille 

yli sadalle vapaaehtoiselle ja työntekijälle tämä on luonnollisesti ollut pettymys 

ja pitkittää sitoutumisaikaa. Samalla on ollut havaittavissa, että asiaan on suhtau-

duttu poikkeusolojen vuoksi myös suurella ymmärryksellä. Juhlat voidaan to-

teuttaa käytännössä lähes aiemmin suunniteltujen vastuunkantajien voimin. 

2) Kaikkien yhteistyökumppanien kanssa on päästy sopimukseen herättäjäjuhlien 

viivästymisestä. Tilaukset, vuokrasopimukset ja palvelusopimukset on saatu pe-

ruttua tai siirrettyä edemmäs. Näin ollen taloudelliset tappiot koronatilanteen 

vuoksi on onnistuttu välttämään lähes kokonaan. Samalla on pystytty pitämään 

yllä valmiutta järjestää juhlat vuotta myöhemmin. Tosin on hyvä muistaa, että 

taloudellinen vastuu juhlista on Herättäjä-Yhdistyksellä. 

3) Seurakunnalla on kaksi taloudellista sitoumusta, joiden kustannukset kasvavat 

juhlien viivästymisestä. Seurakunta on sitoutunut maksamaan pääsihteerin pal-

kan. Uusia juhlia varten pääsihteerin pitää aloittaa tehtävässään 1.2.2021 työ 

uudelleen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakunnan on maksettava 

pääsihteerin palkka kolmen kuukauden osalta enemmän kuin alun perin oli 

suunniteltu. Palkat, lomaoikeudet, lomarahat ja työnantajan sivukulut huomioi-

den odottamatonta maksettavaa kertyy noin 14.100 euroa. Herättäjä-Yhdistys 

on luvannut kantaa vastuusta 1/3 osuuden.  

Toinen sitoumus on vuokratila Kallenkujalla. Juhlien varainhankinnalle tila on 

välttämätön varastona ja tarpeellinen myös kokoustilana. Sen kustannukset ovat 

vuoden ajalta 1210,44 euroa.  

Yhteensä juhlien viivästyminen maksaa seurakunnalle noin 15.310 euroa. Lisä-

kulujen minimointiin voisi ajatella sellaista ratkaisua, että papisto yrittäisi selviy-

tyä viiden työntekijän voimin helmi-maaliskuun ajan. Näin päästäisiin tilantee-

seen, jossa Kauhavan papisto puurtaa kiinni osan tappiosta, ja Herättäjä-Yhdis-
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tys osan. Toki seurakuntalaisille ilmenee ”ei-oota” myös jossain kohtaa toimitus-

vuoroja ja viikkotoimintaa. Viimeistään 1.4. lukien olisi tärkeää täyttää alueseu-

rakunnan seurakuntapastorin virka. Tärkeintä on ymmärtää, että optimoituna 

edellä mainituin tavoin juhlien siirto aiheuttaa arviolta 2.000-5.000 euron vahin-

gon. Jälkimmäisen vain, jos jokaisen kokouksen pääomakuluja ja poistoja ryhdy-

tään laskemaan erikseen. 

Seuraavaksi on todettava varsinaisista päätöstä silmällä pitäen, että kirkkoneuvos-

ton jäsen Tarja Pellinen on jättänyt käsiteltävään asiaan ponsiaan seuraavasti. Val-

mistelijana olen kommentoinut asioita vihreällä tekstillä väliin. Samalla on mainit-

tava, että ponnen tavoitteet jäävät epäselväksi, koska sen jättäjäkin on sitä mieltä, 

että herättäjäjuhlat järjestetään myös vuotta myöhemmin. 

Kirkkoneuvoston kokous 12.5.2020 
Asia kohtaan 45 ”Muut asiat” 
Herättäjäjuhlien siirtämistä koskevan päätöksen valmistelu 
Pöytäkirjaan kirjattava teksti: 
Herättäjäyhdistyksen päätös vuoden 2020 Herättäjäjuhlien siirtämisestä pidettäväksi Kauhavalla 
vuonna 2021 tulee hyväksyä kirkkoneuvoston kokouksessa. Jotta kirkkoneuvostolla olisi mahdol-
lista arvioida Kauhavan seurakunnan taloudelliset mahdollisuudet järjestää Herättäjäjuhlat Herät-
täjäyhdistyksen päätöksen mukaisesti, tulisi esittelijän kirkkoneuvoston päätöksentekoa varten 
esittää kirkkoneuvostolle selvitys vuoden 2020 Herättäjäjuhlien tähän saakka seurakunnalle ai-
heuttamista kustannuksista sekä laatia realistinen arvio niistä seurakunnalle aiheutuvista kustan-
nuksista, joita tälle vuodelle suunnitellut juhlat vielä seurakunnalle aiheuttavat ja mitä kustannuk-
sia juhlien siirrosta seurakunnalle aiheutuu vuonna 2021.  
Tähän saakka on aiheutunut kustannuksia pääsihteerin palkoista 45.400 euroa ja varaston vuok-
rasta 1714,79 euroa. Pääsihteerin matkakulut ovat olleet 710,00 euroa. Juhlatoimikunnan pu-
heenjohtajan (kirkkoherran) matkakulut ovat olleet 95,00 euroa. Pääsihteerin puhelin- ja it-kulut 
ovat olleet 680,00 euroa. Tästä kaikesta on sovittu juhlien järjestämissopimuksessa. Kirkkohalli-
tuksen antaman budjetointiohjeen mukaan kyseiselle toiminnalle ei voi perustaa omaa päälukua 
talousarvioon tai tilinpäätökseen. Tästä johtuen talousarvion alakohtaan 204 Aikuistyö, on sovittu 
sisältävän aikuistyön ohella herättäjäjuhlat. 
 
Vuotta 2020 koskevassa talousarviossa ei ole esitetty Herättäjäjuhlia 2020 koskevaa talousar-
viota eriteltynä vaan kustannukset on piilotettu muuta toimintaa koskevan menoarvion sisälle. 
Talousarviota kirkkoneuvostossa viime syksynä käsiteltäessä talousjohtaja ei pystynyt kysyttä-
essä kertomaan edes sitä, minkä toimialan yhteyteen Herättäjäjuhlien pääsihteerin palkka (runsas 
50 000 euroa/vuosi) budjetissa on sisällytetty.  
Herättäjäjuhlilla on vuosittain oma talousarvionsa. Sen käsittelee Herättäjä-Yhdistyksen hallitus. 
Juhlien taloudellinen puoli On ollut jo silloin sovittua, että palkka sisällytetään aikuistyöhön. Asi-
assa ei ole ollut sinänsä mitään epäselvää. Olen määritellyt pääsihteerin palkan ja tulospalkkion 
vaativuusryhmän 602 alkupalkan mukaiseksi (Kirkkoherran viranhaltijapäätös 17/2019). 
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Seurakunnan heikko taloudellinen tilanne eli negatiivinen talousarvio ei kestä esimerkiksi toista 
kertaa ylimääräisen papin viran (pääsihteerin tehtävät) kustantamista Herättäjäjuhlia varten.  
Näin ei ole ollut missään vaiheessa tarkoitus toimia. Pääsihteerin ei tarvitse aloittaa vuoden 2021 
juhlien valmisteluja enää syyskuun alussa 2020. Helmikuussa 2021 riittää hyvin.  
 
Lisäksi on epäselvää, mikä vaikutus vallitsevalla koronatilanteella tulee olemaan vuoden 2020 
tulokseen ja vuoden 2021 talousarvioon. On myös selvää, että Herättäjäjuhlista koituu – jo kulu-
van vuoden juhlia varten Herättäjäyhdistyksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteellakin - run-
saasti muitakin kuluja. Lisäksi juhlan järjestelyt ja toteuttaminen verottaa merkittävästi seurakun-
nan työntekijäresursseja, jotka ovat nykyisinkin, etenkin henkilöstöleikkausten vuoksi riittämät-
tömät, jotta seurakunnan toiminta voitaisiin tasapuolisesti turvata kaikissa seurakunnan osissa.  
Juhlaorganisaatioon on sitoutuneena tällä hetkellä kahdeksan työntekijää. Heistä työajattomia on 
neljä. Heidän kohdallaan on haasteellista arvioida, onko herättäjäjuhlat työtä vai harrastus. Pääsih-
teeri ja juhlatoimikunnan puheenjohtaja ovat varmuudella töissa prosessissa. Loput neljä on työ-
ajallisia ja osallistuvat toimintaan omalla vapaa-ajallaan. ”Verottaa merkittävästi työntekijäresurs-
seja” vaikuttaa aika vahvalta ilmaisulta.  
 
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on lisäksi todennut jo kuluvaa vuotta koskevana 12.2.2020 pi-
detyssä Kortesjärven kappelineuvoston kokouksessa, että ensi kesänä Kauhavalla järjestettävät 
Herättäjäjuhlat vaativat seurakunnalta niin paljon sekä taloudellisia että henkilöstöresursseja, 
ettei seurakunnan taloudellinen tilanne tule lähiaikoina muuttumaan investoinneille myönteisem-
pään suuntaan. Edellä mainittu toteamus vahvistaa sitä, että Herättäjäjuhlien järjestäminen 
vuonna 2021 todennäköisesti estää seurakunnan normaaliin toimintaan kuuluvien vähäistenkin 
kustannusten lisäämisen siten, että seurakunnan eri osa-alueet voisivat päästä nykyistä tilannetta 
tasavertaisempaan asemaan seurakunnan palvelujen suhteen. 
Herättäjäjuhlien kokonaiskustannukset seurakunnalle selviävät ajallaan. Osittain tosin kulujen ar-
viointi on aina vähän suhteellista. Esimerkiksi eri tilapäistoimintojen osuutta rakennuksien pois-
toissa ja käyttökuluissa on hyvin vaikea laskea oikein.  
Valmistelija ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja olivat läsnä Kortesjärven kappelineuvoston ko-
kouksessa 12.2.2020. Puhuttaessa uuden seurakuntatalon rakentamisesta Kortesjärvelle, kirkko-
valtuuston puheenjohtaja ainoastaan mainitsi kuluvana vuonna seurakunnan olevan sitoutunut he-
rättäjäjuhlien järjestämiseen. Tilaisuudessa tuskin monelle jäi sellainen vaikutelma, että herättäjä-
juhlat estävät seurakuntatalohankkeen toteutumisen. Jos näin oli jonkun kohdalla, on hyvä todeta, 
että vuosia sitten sovitut herättäjäjuhlat eivät aiheuta kustannuksia, jotka olisivat ratkaisevassa 
asemassa Kortesjärven seurakuntatalon uudisrakennuksen suhteen. Missään tapauksessa kokouk-
sen kuulijoille ei kirkkovaltuuston puheenjohtajan puheenvuorosta voinut jäädä tällaista käsitystä. 
 
Kirkkoherran päätösesitys: 

Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää, että Herättäjä-Yhdistyksen ja Kau-
havan kaupungin kanssa solmitaan edellisten sisältöiset, mutta uudet sopimukset he-
rättäjäjuhlien järjestämiseksi 2.-4.7.2021.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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56 § MUUT ASIAT 

 
Simo Aaramaa oli huolissaan hautausmaalla seurakunnan ostamien kukkien kaste-
lusta. 
 
Heikki Erkinheimo kysyi hautainhoidon periaatteista sukuhautojen kohdalla. 
 
Ritva Heinonen tiedusteli hautausmaalla olevista puun juurista, jotka haittaavat hau-
tojen hoitoa ja kukkien istutusta. 
 
Martti Puronvarsi esitti kokouspalkkiosäännön tarkistusta. 
 
Marketta Heikkilä ilmoitti hautausmaan kantojen jyrsintätarpeesta. Hän ilmoitti 
myös puisten ristien puuttumisesta Alahärmän hautausmaalla. 
 
Esa Rämäkkö halusi keskustella Kauhavan seurakunnan suunnasta ja päämäärästä. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja otettiin hoidettavaksi 
 

 

 

 

57 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 
Päätös nro 03/2020 Nuorisotyön harjoittelijan palkkaaminen ajalle 9.6-

30.7.2020 
Päätös nro 04/2020 Leirityöntekijän palkkaaminen ajalle 1.6-2.8.2020 
 

  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
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58 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesään-

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

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 

Päätös nro 01/2020 Seurakuntamestarin palkan tarkistus 
 Päätös nro 02/2020 Lomautuksen peruminen 
 Päätös nro 03/2020 Lomautuksen peruminen 
 Päätös nro 04/2020 Lomautuksen peruminen 
 Päätös nro 05/2020 Lomautuksen peruminen 

 
 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

 

 

59 § TIEDOTUSASIAT 

  
 Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 11.08.2020 klo 19.00 

   

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 
    

60 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa. (Liite ) 
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Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.31 
 
 
   
 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
  
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 25.06.2020 
 
 
 
 Simo Aaramaa  Heikki Erkinheimo 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 26.06.-
10.07.2020 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoi-
tustaululla 16.06.-10.07.2020.        
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


