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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Maanantai 14.11.2022 kello 18.00 – 19.35 
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone (Kirkkotie 3b) 
 
 

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

 Pellinen Tarja  
 Rintanen Mari 
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 
Poissa: Kari Jorma 
 Palojärvi Pauliina 
 

 
 

   

Asiat: 74 § - 

 

 

 

  

74 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Suoritettiin nimenhuuto. 
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75 §    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 ovat 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 ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirk-
kovaltuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 07.11.2022.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 
 
 
 
 

76 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin  seuraavin lisäyksin, muissa asioissa käsitellään  Simo Aara-
maan esille tuomat asiat. 

 
 
 
  

 

77 §   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 
15.11.2022 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 oikaisuvaati-
muksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa 16.11.- 01.12.2022 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 Tarja Pellinen ja 
Mari Rintanen. Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tällä kertaa sähköpostin välityk-
sellä. 

 

 

 

78 §    ALAHÄRMÄN EMÄNNÄN VALINTA 
 
Talousjohtajan valmistelu 
 
Alahärmän emännän virka päätettiin laittaa auki kirkkoneuvoston päätöksellä 
04.10.2022 § 65. Määräaikaan mennessä tuli hakemuksia kuusi kappaletta. 
 
Rekrytointityöryhmä kokoontuu 09.11 haastattelemaan hakijat. Työryhmä tulee 
esittämään kirkkoneuvostolle valittavaksi hakijan ja hänelle varahenkilö. 
 
Valmistelija lisäsi kokouksessa seuraavat asiat suullisessa esittelyssä: 

Rekrytointityöryhmässä haastattelijoina olivat Jyrki Jormakka, Ritva Heinonen, 
Pirkko Malmi, Marketta Heikkilä, Tarja Alho, Kari Jutila ja Esa Rämäkkö. 
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Haastateltavina olivat kaikki kuusi hakijaa: Arja Korpela, Helinä Tasanko, Jenni-
Mari Näsi, Anu-Riikka Palmu, Maria Peräsalo ja Anu Ylinen. Haastattelu suoritettiin 
samalla kysymyspatterilla kaikille hakijoille. 
 
Haastattelun yhteydessä todettiin, että kolmella henkilöllä on vaadittu keittiöalan 
koulutus (Arja Korpela, Helinä Tasanko ja Anu-Riikka Palmu). 
 
Rekrytointityöryhmä päätyi esittämään kirkkoneuvostolle, että emännän virkaan va-
litaan Anu-Riikka Palmu. Varalle valitaan Helinä Tasanko. Valintakriteereinä olivat 
koulutus, työkokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet. 
 
Lisäksi valmistelija mainitsi kokouksessa, että Helinä Tasanko on ottanut vastaan 
toisen työn. 
 

 
Talousjohtajan päätösesitys 
 

Kirkkoneuvosto tulee päättämään henkilövalinnasta Alahärmän emännän virkaan 
rekrytointityöryhmän esityksestä. 

 

  

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Kauhavan seurakunnan emännän virkaan Anu-Riikka Pal-

mun. Virkapaikka on Alahärmän seurakuntatalo. Palkkaus vaativuusryhmän 402 

mukainen.  

 

 

79 § ALAHÄRMÄN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN AUKILAITTO  
 
 Talousjohtajan valmistelu 
 
 Alahärmän seurakuntamestari Tuomo Kero on ilmoittanut mahdollisesta irtisanou-

tumisesta. Virallista irtisanoutumista hän ei ole vielä tehnyt. Kirkkoneuvosto päät-
tää viran ehdollisesta auki laittamisesta. 

 
Talousjohtajan päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto tekee päätöksen mahdollisesti aukenevasta seurakuntamestarin vi-

rasta. 
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 Kokouksessa valmistelija ilmoitti, että seurakuntamestari Tuomo Kero oli jättänyt 
irtisanoutumisilmoituksen päivättynä 14.11.2022. Hänen viimeisiksi virassaolopäi-
vämääräksi oli merkitty 7.1.2023 (liite 1). 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi irtisanoutumisilmoituksen. Seurakuntamestarin virka (vir-

kapaikkana Alahärmä) laitetaan auki. 

 

 

80 § KAUHAVAN KAPPALAISEN VIRANTÄYTTÖ JA TEHTÄVÄNKUVA 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
 Pastori Petra Kero on tullut valituksi kappalaisen virkaan Vaasan suomalaiseen seu-

rakuntaan. Tästä syystä hän on irtisanoutunut Kauhavan kappalaisen virasta. Kirk-
koneuvoston tehtäväksi tulee näin ollen päättää viran täytöstä ja tehtävänkuvasta. 

 
 Kauhavan alueen pappisresurssi on tällä hetkellä kaksi virkaa. Alueen väestö huomi-

oiden se on melko sopivasti ja jäsenmäärä per pappi on vähän keskimääräistä kor-
keampi seurakunnan eri alueita verrattaessa. Näyttää siis perustellulta jatkaa kah-
della papilla. 
Tehtävänkuvat papeilla muuttuvat jossain määrin organisaatiomuutoksen takia vuo-
den vaihteessa. Kelpoisuusvaatimukset ovat selvät: pastoraalitutkinto, toisen koti-
maisen kielitaito, lausunto terveydentilasta ja rikosrekisteriotteen esittäminen. 
Keskeisimmät osat tehtävänkuvauksessa ovat: 
1) vastaa alueensa jumalanpalveluselämästä ja yleisestä seurakuntatyöstä 
2) koordinoi alueellista yhteistoimintaa vaativat tapahtumat 
3) suunnittelee papiston työvuorot yhteistoiminnassa johtavan kanttorin kanssa 
4) hoitaa papiston sisäisessä työnjaossa muutoin annetut tehtävät.  
Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 
Kirkkoherran päätösesitys 
  
 Esitän, että kirkkoneuvosto päättää 

1) täyttää Kauhavan kappalaisen viran 
2) lähettää valmistelussa esiin tulleet seikat kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävänku-

vauksesta tiedoksi hiippakunnan tuomiokapitulin virantäyttöön ryhtymiseksi 
  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 
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81 § EVIJÄRVEN KAPPALAISEN VIRANTÄYTTÖ 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
 Kirkkovaltuusto on päättänyt 25.10.2022/41§ perustaa kappalaisen viran Evijärven 

aluetta varten. Näin ollen virka täytetään.  
 Kelpoisuusvaatimukset nousevat tähänkin virkaan Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen 
luvusta kuusi. Pastoraalitutkinto, toisen kotimaisen kielitaito, lausunto terveydenti-
lasta ja rikosrekisteriotteen esittäminen. 
Keskeisimmät osat tehtävänkuvauksessa ovat: 
1) vastaa alueensa jumalanpalveluselämästä ja yleisestä seurakuntatyöstä 
2) koordinoi alueellista yhteistoimintaa vaativat tapahtumat 
3) hoitaa papiston sisäisessä työnjaossa muutoin annetut tehtävät  
Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 
 
Kirkkoherran päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto hyväksyy valmistelun mukaiset kelpoisuusvaatimukset ja tehtävän-

kuvauksen. Asia lähetetään hiippakunnan tuomiokapituliin rekrytoinnin aloitta-
miseksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 
 

82 § SEURAKUNNAN ERI ALUEISTA KÄYTETTÄVÄ NIMITYS VUODEN 2023 

ALUSTA 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
 Kappeliseurakuntien päättyminen ja Evijärven liittyminen tuovat Kauhavan seura-

kunnan uuteen tilanteeseen. Kirkkojen ympärille muodostuva alueellinen seurakun-
tatoiminta on vailla yhdessä sovittua nimeä. Asiaan olisi eduksi saada yhdessä 
sovittu ratkaisu. 

 
 Ensin on todettava, että kappeli-sanalla tai sen muunnoksilla ei oikeastaan voida jat-

kaa, koska se on virallinen Kirkkojärjestyksen tuntema aluehallinnollinen käsite. On 
löydettävä jotain muuta. Epävirallisissa keskusteluissa aiheesta on esitetty seura-
kuntapiiriä, kirkkopiiriä, alueseurakuntaa ja kyläkirkkoa. Valmistelijan suosikki on 
kirkkopiiri.  
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Kirkkoherran päätösesitys 
 
 Käydään keskustelua ja ideoidaan asiaa kokouksessa. Keskustelun perusteella teh-

dään asiasta päätös. 
 

Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin seurakunnan eri alueista käyttää jatkossa nimitystä 

kirkkopiiri. 

 

  

83 § MUUT ASIAT 

  
Simo Aaramaa antoi selvitystä jatketuista ”pienistä korjaustoimenpiteistä”. 

 
 

 

84 § 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 tekemiä päätöksiä 

 

 

 

85 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
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Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro    
    

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  Ei talousjohtajan tekemiä päätöksiä 

 

 

86 § TIEDOTUSASIAT 

  
Puheenjohtajan päätösesitys 

 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 

 

 29.11.2022 Kirkkoneuvoston kokous Kortesjärvellä 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

 
    

87 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa. (liite 2 ). 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.35 
 
 
  
  
 
 Kokouksen puolesta 
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 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
  
 
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 15.11.2022 
 

 
 Tarja Pellinen  Mari Rintanen 

 
  
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 16.11.- 
01.12.2022.  ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla 07.11.-01.12.2022     
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


