
 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 8/2022                1(8)               
 KIRKKONEUVOSTO                        20.12.2022               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Tiistai 20.12.2022 kello 17.00 – 18.18 
 

Paikka: Seurakuntatalon neuvotteluhuone (Kirkkotie 3b) 
 
 

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

 Palojärvi Pauliina 
 Pellinen Tarja  
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 
Poissa: Kari Jorma 
 Rintanen Mari 
 
 

 
 

   

Asiat: 102-114 §  

 

 

 

  

102 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Suoritettiin nimenhuuto. 
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103 §    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 13.12.2022.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
 
 

104 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. seuraavin lisäyksin: muissa asioissa käsitellään Simo Aara-
maan esille tuoma asia. 

 
 
 
  

 

105 §   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 Heikkilä Marketta 
ja Jokinen Lauri, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa keskiviikkona 
21.12.2022 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 kirkkojärjestyksen mukaan ole pidet-
tävä salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikai-
suvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa 22.12.2022- 09.01.2023 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Marketta Heikkilä 
ja Lauri Jokinen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

 

106 §    VIRKÄMÄÄRÄYS ALAHÄRMÄN KANTTORIN VIRKAAN 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
 Kauhavan seurakunnassa Alahärmään sijoitetun kanttorin virka on ollut määräaikai-

sesti täytettynä usean vuoden ajan. Virkaa on hoitanut Piret Stepanov. Tulevan vuo-
den aikana tulee olemaan ajankohtaista laittaa virka avoimeen hakuun runsaan kah-
den vuoden tauon jälkeen. Stepanovin nykyinen virkamääräys päättyy 31.12.2022. 
Hyvä ajankohta rekrytoinnille voisi olla loppukevät, kun opiskelijoiden potentiaali-
set valmistumiset on tiedossa. Onnistunut rekrytointi vaatii lisäksi vähän siirtymäai-
kaa toteutuakseen.  

 
Päätösesitys: 
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 Kirkkoneuvosto päättää antaa Piret Stepanoville virkamääräyksen Kauhavan seura-
kunnan kanttorinvirkaan 1.1.-31.7.2023. Virkapaikka on Alahärmä. Viran palkkaus 
jatkuu entisellään vaativuusryhmässä 601 vähennettynä KirVesTesin mukaan valin-
takelpoisuuden puuttumisesta johtuen.  

 
Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

107 §    SEURAKUNTAMESTARIN VALINTA  

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Tuomo Kero irtisanoutui seurakuntamestarin virasta sijoituspaikkana Alahärmä. 

Kirkkoneuvoston 14.11.2022 § 79 päätettiin laittaa virka auki. Hakuaika päättyi 
5.12.2022 klo 15.00. Hakuajan umpeutuessa hakijoita oli kolme henkilöä, joista 
kaksi kutsuttiin haastatteluun. 

 
 Rekrytointityöryhmä haastattelee nämä kaksi hakijaa 19.12. Haastattelujen ja pape-

reiden perusteella työryhmä tekee kirkkoneuvostolle esityksen valittavasta henki-
löstä. Hakemukset ja rekrytointityöryhmän muistio jaetaan kokouksessa. 

 
Päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto tekee päätöksen valittavasta henkilöstä seurakuntamestarin vir-

kaan rekrytointityöryhmän havaintojen pohjalta.  
 
 

Valmistelija lisäsi kirkkoneuvoston kokouksessa seuraavat asiat suullisessa esitte-
lyssä: 
Rekrytointityöryhmässä haastattelijoina olivat Jyrki Jormakka, Esa Vaittinen, Ritva 
Heinonen, Pirkko Malmi, Marketta Heikkilä, Tapio Saari, Kari Jutila ja Esa Rämäkkö. 

 
Haastateltaviksi oli kutsuttu kaksi hakijaa: Ville Leppänen ja Ari Ruuska. Haastattelu 
suoritettiin samalla kysymyspatterilla kaikille hakijoille. 

 
Rekrytointityöryhmä päätyi esittämään kirkkoneuvostolle, että seurakuntamestarin 
virkaan valitaan Ville Leppänen. Varalle valitaan Ari Ruuska. Valintakriteereinä oli-
vat koulutus, työkokemus, haastattelu ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Rekrytoin-
tityöryhmän muistio liitteenä 1. 
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Päätös: Seurakuntamestarin virkaan valittiin rekrytointityöryhmän esityksen mukaan Ville 
Leppänen ja varalle Ari Ruuska. 

 
 

 

  

108 §    KOLEHTISUUNNITELMA 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Seurakunnan on hyväksyttävä kirkkokolehteja koskeva suunnitelma. Asia tulee ilmi 

KJ 2: 8. Esittelyssä tulee ottaa huomioon Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin mää-
räämät kolehdit.  
Alahärmän kappalainen Aki Paavola on pitkän kirkkoherrakokemuksensa turvin 
laatinut esityksen Kauhavan seurakunnalle yhtenäiseksi kolehtisuunnitelmaksi esit-
telijöiden pyynnöstä (liite 2).  

 
Päätösesitys: 
   

Kirkkoneuvostolle esitetään, että se hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitel-
man. 

 
Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

109 §    UURNALEHTOJEN SIJOITUSPAIKAT 

  
 Talousjohtajan valmistelu 
 

Talousarvioehdotuksessa on merkitty investoinneiksi uurnalehtojen rakentaminen 
(Alahärmä, Kortesjärvi ja Ylihärmä) vuonna 2023. Hautausmaakatselmuksen ja edel-
lisen kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä keskusteltiin mahdollisista sijoituspai-
koista (kartat liitteessä 3). Kortesjärvellä on Tarja Pellisen johdolla järjestetty myös 
kysely uurnalehdon sijoituspaikasta. Investoinnin toteuttamiseksi ensi kesänä asiasta 
on päätettävä pian. 
 

Päätösesitys: 
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 Kirkkoneuvosto päättää uurnalehtojen sijoituspaikoista. Uurnalehtojen toteutus on 
ehdollinen, eli toteutuu silloin, jos kirkkovaltuusto hyväkyy Kauhavan seurakunnan 
2023 talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025. 

 
Päätös: Uurnalehtojen sijoituspaikoiksi valittiin liitteessä 3 olevien karttojen pohjalta seuraavat sijoi-

tuspaikat: 
 
 Alahärmä: kartassa oleva vaihtoehto 2 
 Kortesjärvi: kartassa olevan paikan mukaan 
 Ylihärmä: kartassa olevan paikan mukaan 

 

 

 

 

110 § MUUT ASIAT 

 
Simo Aaramaa kysyi toistamiseen hautaustoimen ohjesäännön muuttamisesta siten, 
että reunakivet poistettaisiin hautausmailta kokonaan.  

  
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 

 

111 § 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 
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112 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
  
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro    
    

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  Ei talousjohtajan tekemiä päätöksiä 
 
 

 

 

113 § TIEDOTUSASIAT 

  
 Käteiskassan, arvopapereiden ja pankkitilien tarkastuskertomus (liite 4). 

 
   

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 

 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 

114 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  
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 Muutoksenhaku ohessa. (liite 5 ). 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.18 
 
  
  Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
  
 
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 21.12.2022 
 

 
Marketta Heikkilä  Lauri Jokinen 

 
  
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 22.12.2022- 
09.01.2023.  ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla 13.12.-09.01.2023     
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


