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Aika: Tiistai 22.06.2021 kello 18.00 – 20.00 

 
Paikka: Seurakuntakodin sali (Kirkkotie 3b) 

 
 

Läsnä: Massinen Anssi vs. kirkkoherra, puheenjohtaja 
Aaramaa Simo 

Heikkilä Marketta 
Hirvelä Kari 

Jokinen Lauri 
Kari Jorma 

Lammi Sinikka 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  

 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja  
 Rintanen Mari 
 Saarijärvi Sirpa 

 Seppä-Lassila Marjatta 

  
Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  
 

Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  
  

 

Poissa:  

 
 

 
   

Asiat: 68 § - 78 

 
 

 
  

68 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 

 
 

Päätös: vs. kirkkoherra Anssi Massinen piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnä-
olijat 

 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 6/2021                2(9)               

 KIRKKONEUVOSTO                        22.06.2021               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

69 §    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 15.06.2021.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 

 
 

70 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: 
Muissa asioissa Simo Aaramaa ja Tarja Pellinen ilmoittivat halunsa tuoda esille asioita.  

 

 
  

 

71 §   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 Heikkilä Marketta 
ja Hirvelä Kari, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
24.06.2021 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  25.06.- 09.07.2021 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Marketta Heikkilä 

ja Kari Hirvelä . 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

 

72 § LISÄMÄÄRÄRAHA INVESTOINTIEN TOTEUTUKSELLE  VUODELLE 2021 

 

 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
  

Kirkkoneuvosto (27.4.2021 § 48) hyväksyi Kauhavan kaupungin kanssa neuvotellun ti-
lavuokrasopimuksen koskien Kortesjärven kokoontumistiloja ja velvoitettiin valmis-

telemaan lisätalousarvio kirkkovaltuustolle uuden tilan kalustamisen ja muiden käyt-
töönoton aiheuttamien kulujen kattamiseksi. 

 
A. Kokoontumistila: 

 
- kalusteet  23 000 

- keittö    49 000 
- muut   60 000 

YHTEENSÄ  132 000 EUROA 
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B  Kortesjärven seurakuntatalon arkisto 
 
Kirkkovaltuusto (15.12.2020 § 32) jätti voimaan Kortesjärven  

seurakuntatalosta luopumisen. Päätöksen perusteella on etsitty ratkaisua arkiston 
digitointiin. Kirkkohallituksen solmima puitesopimus Canon Oy:n kanssa on 

lähtökohtana syntyvälle investoinnille: 
 

Nykyinen digitointi 15 400 
Nykyisen erän puhdistus 2 500 

Tuleva digitointi 2 000 
Tulevan erän puhdistus 600 

rahdit  500 

YHTEENSÄ  21 000  ALV 0%  
  26 040 SIS ALV 24% 
 

 

 

 
 
 

 
Talousjohtajan päätösesitys: 

  
 Kirkkoneuvosto hyväksyy 132 000 euron suuruisen lisämäärärahan Kortesjär-

ven kokoontumistilan kalustamiseen sekä 26 500 euron suuruisen lisämäärära-
han arkiston digitointiin, lisäinvestointien yhteissumman ollessa 158 500 euroa. 
Lisämäärärahatarve esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

TA Investointien lisätalousarvio

Investoinnin

kustannusarvio

E

d

. 

Kuluvan vuoden

käyttö 2021
TA 2021

TA 2021

Lisätalousarvio

Investoinnit

yhteensä

EUR EUR EUR EUR

000002008575 Monitoimitilan kalustus Kjärvi Investointimenot 132 000 0 132 000 132 000

000002008575 Monitoimitilan kalustus Kjärvi Rahoitusosuudet investointimenoihin

Tilaus

TA Investointien lisätalousarvio

Investoinnin

kustannusarvio

E

d

. 

Kuluvan vuoden

käyttö 2021
TA 2021

TA 2021

Lisätalousarvio

Investoinnit

yhteensä
H

a
EUR EUR EUR EUR

000001000452 Arkiston dikitointi Kjärvi #Investointimenot 26 500 0 26 500 26 500

000001000452 Arkiston dikitointi Kjärvi #Rahoitusosuudet investointimenoihin

Tilaus
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73 § ESITYS TUOMIOKAPITULILLE PAPINVIRKOJEN MÄÄRÄAIKAISESTA JÄRJESTE-

LYSTÄ  

 

Vs. kirkkoherra Anssi Massisen valmistelu 

Pastori Tarja Takala-Luostarinen on irtisanoutunut Kortesjärven kappeliseurakun-

nan kappalaisen virasta 1.10.2021 alkaen jäädäkseen eläkkeelle. Tuomiokapituli on 

pyytänyt kokouksessaan 12.5.2021 annetulla päätöksellä 

(DLAP/81/01.01.03/2021, liite1) Kauhavan seurakunnalta lausuntoa viran haetta-

vaksi julistamisesta ja viran erityisistä tarpeista. 

Kauhavan seurakunnan hallintorakenne on yksi alueseurakunta ja kolme kappeli-

seurakuntaa. Kirkkojärjestys sisältää olettaman, että kappeliseurakunnassa on kap-

palaisen tai muu papin virka (esim. KJ 12. luku 1§). Luonnollisesti myös käytännön 

työtehtävien hoito kappeliseurakunnan alueella edellyttää samaa.  

Kauhavan seurakunnassa on vahvasti vireillä hallintomallin päivittäminen vastaa-

maan paremmin sitä tilannetta, että valtaosa hengellisistä työntekijöistä palvelee 

koko seurakuntaa. Tämä todellisuus on käynnistynyt hengellisen työn työntekijöi-

den vähennyttyä tuntuvasti vuodesta 2014 alkaen. Hallintomallin päivittämistä kos-

kevaan päätöksentekoon liittyen neuvottelut alkavat koronan aiheuttaman viiväs-

tyksen takia kuluvan vuoden syksyllä. Lopputuloksesta riippumatta alueellinen seu-

rakuntatyö luonnollisesti jatkuu. Yhteenvetona voidaan sanoa, että Kortesjärven 

alueen kappalaisen virka täytetään vakituisesti tulevaisuudessa. Tällä hetkellä viran 

tehtävänkuvaus ja vaatimukset hakijoille ovat osittain avoin kysymys.  

Tällä hetkellä seurakunnassa työskentelee kaksi määräaikaista pappia. Kysyttäessä 

Samuel Mäkinen on ilmaissut kiinnostuksensa hoitaa tarvittaessa hallinnosta ja teh-

tävänkuvista päättämisen ajan määräaikaisesti Kortesjärven kappalaisen virkaa. 

Marja-Riitta Ylikangas-Annola on puolestaan ilmaissut olevansa käytettävissä osa-

aikaiseen papin virkaan. Näin on syntynyt tilaisuus järjestellä papin virkojen hoito 

ylimenokauden ajan. Samalla pappistyövoimassa voidaan kokeilla pientä vähen-

nystä.  

Kirkkoherran päätösesitys: 

Kauhavan seurakunta esittää hiippakunnan tuomiokapitulille, että  
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1. pastori Samuel Mäkinen saa virkamääräyksen Kortesjärven kappeliseurakunnan 

kappalaiseksi 1.10.2021-31.12.2022. Virka julistettaisiin haettavaksi alkusyk-

systä 2022, ja täytettäisiin vakituisesti 1.1.2023. 

2. kirkkoneuvosto valmistelee syksyllä osa-aikaisen virkamääräyspyynnön pastori 

Marja-Riitta Ylikangas-Annolalle, kun viransijaisuustarpeet selkenevät. 

 

Päätös: Vilkkaan keskustelun jälkeen Tarja Pellinen esitti asian pöydällepanoa ja asian vien-

tiä Kortesjärven kappelineuvostoon keskusteltavaksi. Inka Palojärvi kannatti. Pää-

tettiin äänestää. Pöydällepanon puolesta äänesti 7 kirkkoneuvoston jäsentä ja 6 oli 

vastaan. Puheenjohtaja totesi asian jääneen pöydälle ja se viedään kappelineuvos-

toon keskusteltavaksi sekä sen jälkeen uuteen valmisteluun.  Äänestyspöytäkirja 

(liite 2). 

 

 
 

 

 

74 § MUUT ASIAT 

  
Simo Aaramaa  muistutti hyvistä käytöstavoista. Hän kysyi myös äänentoistosta ja 

sen parantamisaikataulusta. 
 

Tarja Pellinen kysyi seurakunnan istuttamien kukkien väristä ja kukkalajista.  
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

 

75 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 

 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-
voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset.  

 
Kirkkoherran päätösluettelo: 

 
Päätös nro 5 Leirityöntekijän palkkaaminen (liite 3) 

Päätös nro 6 Leirityöntekijän palkkaaminen (liite 4) 
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Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
 

 
76 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
  

 
Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro 2  Viran siirtäminen taloustoimistoon (liite 5) 
Päätös nro 3  Kirkkoherranviraston sijaisjärjestelyt kesällä (liite 6) 
   

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi.  

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 

 

 
 

77 § TIEDOTUSASIAT 

  

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 16.6.2021 päättänyt piis-

panvaalin ehdokasasettelun aikataulusta sekä muista vaaliin liittyvistä yksityiskoh-
dista. 

 

Kortesjärven kappeliseurakunta on saanut lahjoituksena 20 000 euroa diakoniatyön 
käyttöön. Varat on siirretty Kortesjärven diakoniarahastoon. Lisäksi sama lahjoittaja 

on antanut 20 000 euroa käytettäväksi Kortesjärven kappeliseurakunnan hyväksi. 

 

Henkilöstöasia 
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Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 30.06.2021 klo 19.00 

 

   
Puheenjohtajan päätösesitys 

 
 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
 

    

78 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   
                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

  Puheenjohtaja päättää kokouksen  
 

 Muutoksenhaku ohessa. (Liite 7) 
 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00 
 

   

 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Anssi Massinen  Esa Rämäkkö 
 Vs. kirkkoherra  sihteeri 
 puheenjohtaja 
 
  

    
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 

 
 Kauhavalla 24.06.2021 
 

 
Marketta Heikkilä  Kari Hirvelä 
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Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 25.06.-
09.07.2021 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoi-

tustaululla 15.06.-09.07.2021.        
 

 Todistaa viran puolesta 
 

 
   _______________________   

   Ilmoitustaulun hoitaja  


