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 KIRKKONEUVOSTO                        10.12.2020               
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________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  
Aika: Torstai 10.12.2020 kello 18.00 – 19.01 

 
Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 

 
Läsnä:   

Erkinheimo Heikki 
Heikkilä Marketta 

Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  
 Mäkinen Aira 

 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 

 Puronvarsi Martti 
 Rintanen Mari 

 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 

Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  
  

 Kero Petra  kappalainen 18.45 saakka 
 

Poissa: Aaramaa Simo 
Kari Jorma 
Lammi Sinikka 

 Jyrki Jormakka kirkkoherra 
  

 
 
   

Asiat: 84- 95§ 
 

 

 

  

84 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 

 
 

Päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esa Vaittinen piti alkuhartauden. Kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja Pirkko Malmi avasi kokouksen varsinaisen puheenjohtajan kirk-

koherra Jyrki Jormakan ollessa pois kokouksesta. Todettiin läsnäolijat. 
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85 §    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 03.12.2020.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. 

 
 

 
86 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 

Päätös:  Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 

 

 
  

 

87 §   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-
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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 Lammi Sinikka ja 
Mäkinen Aira, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa perjantaina 
11.12.2020 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  14.12.- 28.12.2020 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Sinikka Lammi ja 

Aira Mäkinen. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Aira Mäkinen ja 
Martti Puronvarsi 

 

 

 

 

 88 § HENKILÖSTÖASIA 

  
  
   

89 § HAUTAPAIKKOJEN TAKAISINLUOVUTUKSET 
 

 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

 Seuraavat hautapakan haltijat haluavat luovuttaa hautapaikat takaisin seurakunnalle, 
koska niille ei ole enää käyttöä: 

 
 Tuulikki Dahlström, Alahärmän kappeliseurakunnan uudella hautausmaalla lohkolla 

1, rivillä 6 sijaitsevat hautasijat 001a ja 001b yht. 2 paikkaa (liite 4 ) 
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 Irmeli Parkkinen, Alahärmän kappeliseurakunnan vanhalla hautausmaalla lohkolla 
2, rivillä 9 sijaitsevat hautasijat 0088 yht. 2 paikkaa (liite 5) 

 
 Esko Kallio, Kauhavan seurakunnan uudella hautausmaalla lohkolla A2, sijaitsevat 

hautasijat 598-603 yht. 6 paikkaa (liite 6). 
 

 Ritva-Liisa Rajala, Kauhavan seurakunnan uudella hautausmaalla lohkolla B2, sijait-
sevat hautasijat 174 yht. 1 paikkaa (liite 7) 

 
 Erkki Aho, Ylihärmän kappeliseurakunnan  hautausmaalla lohkolla 2, sijaitsevat 

hautasijat 0325 yht. 1 paikkaa (liite 8). 
 

  
Talousjohtajan päätösesitys: 

 
 Hautapaikkaoikeudet otetaan takaisin seurakunnalle. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

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

 
 
90 § VALTUUSTON PÄÄTÖKSET 

 
 Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkko-

valtuuston päätösten laillisuusvalvonta ja huolehtia päätösten toimeenpanosta. 
 

 

”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä 
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on 

lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja  
syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hal-

linto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä.  
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätök-

sestä on kulunut umpeen.” 
 
Kirkkovaltuusto on pitänyt kokoukset: 

 
1/11.02.2020, jossa on käsitelty pykälät 1-9 . 

2/11.08.2020, jossa on käsitelty pykälät 10-24 
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Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjes-
tyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat 
laillisia. Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon viran-

haltijoiden tehtäväksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 

 
 

 
91 § MUUT ASIAT 

  

 Seurakunnan edustaja Pihkahovisäätiöön 
 

Pihkahovisäätiö on pyytänyt seurakunnan edustajan nimeämistä seuraavalle kolmi-
vuotiskaudelle.  

 
 

Päätös: Kokouksessa todettiin, että Esa Vaittinen on ollut jo pitkään seurakunnan edus-

tajana Pihkahovisäätiössä. Hänet valittiin yksimielisesti jatkamaan tehtäväänsä. 
 

 
 

 
 

92 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

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

Kirkkoherran päätösluettelo: 
Päätös nro 12/2020 Määräaikainen virkamääräys 1.11.2020-31.01.2021 (Liite 

9) 
  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
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93 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 

 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesään-
nön 4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 

 
  
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 

Päätös nro 10/2020 Isyysvapaan myöntäminen (liite 10) 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 

 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

 

94 § TIEDOTUSASIAT 

  

 Käteiskassan, arvopapereiden ja pankkitilien tarkastuskertomus (liite 11) 

 
   

Puheenjohtajan päätösesitys 
 

 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

    
95 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa. (Liite 12 ) 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.01 
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 Kokouksen puolesta 
 
 
 

 Pirkko Malmi  Esa Rämäkkö 
 varapuheenjohtaja  sihteeri 

 
 

    
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 

 
 Kauhavalla 11.12.2020 
 

 
 

 Aira Mäkinen  Martti Puronvarsi 
 

 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 14.12.-
28.12.2020 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoi-
tustaululla 03.12.-28.12.2020.        
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
   _______________________   
   Ilmoitustaulun hoitaja  


