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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 

 

Aika: Maanantaina 05.03.2018 kello 18.00 – 20.57  
 

Paikka: Kauhavan kirkon alasali 
 
 

Läsnä:           Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 
Aaramaa Simo  
Alatalkkari Anna-Maija 
Erkinheimo Heikki 
Jokinen Lauri 
Malmi Pirkko  
Paavola Aki 
Palojärvi Inka   
Seppä-Lassila Marjatta 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva    

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 

Poissa:         

  

 
 

Asiat: 1-19 § 

 

 

 

 

1 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
Puheenjohtaja pitää alkuhartauden, avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. 

 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat 
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2 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja 
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista 
jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla 
(KL 7 luku 4 §).   

    
Kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä 
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle 23.02.2018. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                      Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

     
 
 
 

3 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin, muissa asioissa 

käsitellään Simo Aaramaan esityksestä invapaikka-asiaa Kauhavan kirkon 
ympäristössä. Anna-Maija Alatalkkari pyysi tilannekatsausta herättäjäjuhlien 
järjestelyistä sekä Heikki Erkinheimo kysyi hautauksesta / tuhkauksesta 

 

 

 

 

4 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 

 
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 
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Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 
kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole 
yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa 
kokouksessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Paavola Aki ja 
Palojärvi Inka, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
08.03.2018 klo 9-14. 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava 
seurakunnan 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 
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 
09.03.- 23.03.2018 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Paavola Aki ja 
Palojärvi Inka. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti    

 

 

 

5 § VEROTULOKERTYMÄ 28.2.2018 
 

  
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Talousjohtaja esittelee verotulokertymän 28.02.2018 saakka (LIITE 1) 
 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymän 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

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

 

6 § ALAHÄRMÄN KIRKON  KORJAUSTYÖT 
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu yhteensä 700.000 euron määräraha 
Alahärmän kirkon sisä- ja ulkopuolisiin korjauksiin. Korjausprojektissa suoritetaan: 

 
 -Kasvustoa sisältävien julkisivupintojen puhdistus 

-Rapautuneiden laastisaumojen korjaus sekä luonnonkiviverhousten halkeamien ja 
laastisaumojen korjaus. 

 -Ulko- ja sisäseinien rappausvauriokorjaukset 
 -Sisäseinien kalkkimaalaus 
 -Lattioiden ja penkkien huoltomaalaus 
 -Ikkunoiden kunnostus ja huoltomaalaus 
 -Vesikaton poikittaissakaroiden jiirien korjaus tarvittavilta osiltaan uusiminen 
 -Yläpohjan ullakon puhdistus sekä lisäeristys 
 -Yläpohjaan rakennetaan asianmukaiset kulkusillat sekä valaistus 
 -Lattioiden vedeneristys märkäaputiloissa 
 -Katon maalaus (toteutus kesällä 2019) 
 -Äänentoistolaitteiston uusinta 
 -Kirkonkellojen soittoautomatiikan uusinta 
 -Ukkossuojauksen tarkastus ja tarvittavilta osilta uusiminen 
 -Vanhojen sähköpatterien poisto penkkien alta 
 -Valaistuksen tarkastus sekä uusintaa lehterin alapuoleisten valaisimien osalta 
 

Korjaussuunnitelman on laatinut Tamperelainen arkkitehtitoimisto Klemola & Co 
(arkkitehti,safa, Matti Klemola). Sähkösunnitelmat puolestaan  Insinööritoimisto 
Granlund-Pohjanmaa Oy Seinäjoelta. Korjausprojektin valvojana toimii 
Insinööripalvelu Kattelus Ky Ylihärmästä. 

 
Hankkeeseen on haettu Kirkkohallituksen rakennusavustusta.   Projektin 
tarjouskilpailu ja urakoitsijavalinta suoritetaan maalis-huhtikuun aikana. Koska 
projektin hinta ylittää Hankintalain mukaisen rakennusurakoille määritellyn 
kansallisen kynnysarvon (150.000 €) ilmoitetaan hankinta myös julkisten 
hankintojen  HILMA-järjestelmään. Työt ajoittuvat alustavien aikataulujen mukaan 
touko-lokakuulle 2018.  
 

 
Talousjohtajan päätösesitys: 

     
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy Arkkitehtitoimisto Klemola & Co:n laatiman 
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työselityksen, Insinööritoimisto Granlundin sähkösuunnitelmat sekä 
Insinööritoimisto Kattelus Ky:n  urakkaohjelman noudatettavaksi Alahärmän kirkon 
sisä- ja ulkopuolisissa korjaustöissä. 

 
2. Urakkakilpailu suoritetaan maaliskuun 2018 aikana Työn laajuudesta 
johtuen hankinta ilmoitetaan myös julkisten hankintojen HILMA-järjestelmään. 
Urakoitsijavalinta suoritetaan kirkkoneuvoston huhtikuun kokouksessa.  

 

  

Päätös: Päätösesitykset hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

 
 

7 § HENKILÖSTÖASIA 

 
  
 
 
 

8 § HENKILÖSTÖASIA 

 
  

 

 

9 § TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN KOKONAISTAVOITE 
  
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
  

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.12.2017 (34/2017) päättänyt, että 
kirkkoneuvoston tulee ryhtyä toimenpiteisiin talouden alijäämän korjaamiseksi. 
Tehtävän suorittamiseksi seurakunnan johtoryhmä on kokoontunut 18.1. ja 
23.2.2018.  
Ensimmäisessä kokouksessa johtoryhmä kartoitti säästökohteita sellaisella 
periaatteella, että seurakuntatyöhön kohdistuvia henkilöstöleikkauksia voitaisiin 
tehdä mahdollisimman vähän. Toisessa kokouksessaan johtoryhmä käsitteli 
säästöjen kokonaistavoitetta ja säästökohteita. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Johtoryhmä 23.2.2018 

 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talouspäällikkö Esa Rämäkön valmistelu 

  



KAUHAVAN SEURAKUNTA      PÖYTÄKIRJA 1/2018                6 (14)               
KIRKKONEUVOSTO                       05.03.2018               
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 Vuoden 2017 tilinpäätös on selkeästi alijäämäinen. Lopullinen summa asettuu 
tasolle 190.000 - 200.000 euroa. Vastaava kehitys on jatkunut viime vuosina siten, 
että alijäämän määrä on vähitellen kasvanut. Seurakunnan jäsenmäärä on 
pienentynyt vuosien 2012-2017 välisenä aikana 15.500 henkilöstä 14.000. 
Vähenemisestä suurin osa johtuu muuttotappiosta. Negatiivinen jäsenmäärän 
kehitys on kiihtynyt viime vuosina.  

 Seurakunnalliselle työlle on eduksi jatkuvuus. Seurakunnan tehtävän toteuttamisen 
kannalta on selkeämpää, jos henkilöstöresurssien määrä on tiedossa muutamaksi 
vuodeksi eteenpäin kerrallaan. Lisäksi säästöohjelman tavoitteita määriteltäessä on 
huomioitava seurakunnan jäsenmäärään nähden raskas kiinteistöomaisuus. Tämän 
takia sopeutettaessa taloutta ostovoimaltaa laskeviin taloudellisiin resursseihin, on 
paikallaan tavoitella tuleviksi vuosiksi jonkin verran tämän hetken alijäämää 
suurempaa säästötavoitetta. 

 Sopeuttamisen toteuttamisessa on hyvä määritellä myös aikamäärä, jonka sisällä 
sovitut toimenpiteet pannaan toimeen. Tarkoituksenmukaisin on päättää asiasta 
jokaisen toimenpiteen yhteydessä erikseen. 

  

Päätösesitys: 

 Esitetään, että johtoryhmä hyväksyy säästötavoitteeksi 220.000 euroa. Säästöjen 
kohteesta päätetään yksilöidysti kunkin säästöpäätöksen yhteydessä erikseen. 
Laskennallinen kokonaistavoite täyttämään viimeistään 31.12.2020. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

___________________________________________________________________________________________________________  
 
Päätösesitys: 
 Johtoryhmän kanta tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Samalla esitetään, että 

kirkkoneuvosto hyväksyy johtoryhmän esityksen säästöjen kokonaistavoitteeksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 
 

10 § SÄÄSTÖTAVOITTEIDEN JAKAUTUMINEN  

 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja Esa Rämäkön valmistelu  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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 Johtoryhmän pyynnöstä on selvitetty seuraavat säästökohteet: 

1. Ojutjärven leirikeskuksen toiminnan lakkauttaminen 
2. Pikkupappilan toiminnan lakkauttaminen 
3. Lähetystyön määrärahojen pienentäminen  

 

Johtoryhmän käsityksen mukaan säästötavoitteen loppuosuus on määriteltävä 
vähennettäväksi henkilöstökuluista. Alueellisen kirkkoherranviraston eli 
keskusrekisterin perustamisen arvioidaan olevan kustannuksiltaan melko neutraali 
toimenpide. Toimintamäärärahoista leikkaamiseen ei tässä vaiheessa ole 
mahdollisuutta.  

 Ojutjärven toiminnan lakkauttaminen säästäisi vuositasolla 38.000 euroa. 
Laskelmassa on huomioitu, että osa leirikeskuksen käyttökuluista siirtyisi 
Palojärven leirikeskukseen käyttöasteen noustessa.  

Pikkupappilan osalta kulujen kokonaismäärä on 13.000 euroa. Säästö saavutetaan 
heti, kun kiinteistö on myyty tai päätetty päästää kylmäksi.  

 

Lähetysmäärärahaa annetaan tällä hetkellä 3,0% seurakunnan verotuloista. 
Viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan summa on 108.900 euroa.  

Lähetyksen talousarviomäärärahat jäsentä kohti olivat lähialueilla seuraava: 

Kauhava  3,0% 
Lapua  1,2% 
Alajärvi 1,6% 
Seinäjoki 1,7% 
Äänekoski 1,1% 
Kurikka 1,9% 
 
Kauhavan seurakunnan talousarviomäärärahat ovat hyvin korkealla tasolla. 
Määrärahojen laskiessa muiden seurakuntien tasolle, voidaan saavuttaa tuntuvaa 
hyötyä oman seurakunnan työvoiman turvaamiseksi. Siirtyminen kolmen prosentin 
osuudesta kahden prosentin osuuteen pitäisi Kauhavan seurakunnan yhä 
vertailuseurakuntien johtavana ja valtakunnallisen keskiarvon yläpuolelle 
sijoittuvana seurakuntana. Säästösumma olisi 36300€.  

Mainitun kolmen osa-alueen leikkaukset tuottaisivat tällä hetkellä säästöä 87.300 
euroa. Säästöjen toteutumiseen tarvitaan aikaa kahdesta kolmeen vuotta riippuen 
kiinteistöjen kaupoista  

Päätösesitys: 

1) Ojutjärven leirikeskus myydään. Varat kohdennetaan investointeihin 
myöhemmin päätettävällä tavalla. 

2) Pikkupappilan kiinteistö poistetaan seurakunnan käytöstä ja pyritään myymään 
itsenäisenä kiinteistönä tai osana nykyistä kiinteistöä. 
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3) Lähetystyön määräavustus leikataan kolmesta prosentista kahteen prosenttiin 
seurakunnan verotuloista. Muutos toteutetaan lähetystyöstä tehtävien 
sopimusten uusimisen yhteydessä. Seurakuntalaisiin vedotaan tiedotuksen 
kautta nimikkolähettien ja lähetysjärjestöjen taloudellisen tuen puolesta. 

Päätös:   

1) Johtoryhmä päätti Heikki Korkealaakson esityksestä yksimielisesti, että 
Ojutjärven leirikeskus pyritään pitämään kaupunkilaisten virkistyskäytössä 
tarjoamalla yhteistyötä myynnin tai vuokrauksen merkeissä Kauhavan 
kaupungille, joka alustavissa keskusteluissa on osoittanut mielenkiintoa aluetta 
kohtaan. 

2) Pikkupappilan kiinteistö poistetaan seurakunnan käytöstä ja pyritään myymään 
itsenäisenä kiinteistönä tai osana nykyistä kiinteistöä. 

3) Lähetystyön määräavustus leikataan kolmesta prosentista kahteen prosenttiin 
seurakunnan verotuloista. Muutos toteutetaan lähetystyöstä tehtävien  
sopimusten uusimisen yhteydessä. Seurakuntalaisiin vedotaan tiedotuksen 
kautta nimikkolähettien ja lähetysjärjestöjen taloudellisen tuen puolesta. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Päätösesitys: 

Johtoryhmän pyynnöstä esitämme kirkkoneuvostolle, että se käsittelee ja hyväksyy 
johtoryhmän päätöksen.  

 

Päätös: Päätösesityksistä kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Lähetystyön määräraha-
avustuksen prosentista esitettiin ja kannatettiin myös 1,5 %. Tästä syystä päätettiin 
äänestää. Vastakkain olivat ehdotukset lähetystyön määräraha-avustusprosentiksi 
2,0 ja 1,5 %. Äänestyksen jälkeen lopputulokseksi saatiin 2,0% tuloksin 7 / 6 ääntä 
(äänestyspöytäkirja liitteenä 2). 

 
 
 

11 § VIIVÄSTYNEIDEN HANKINTOJEN TOTEUTTAMINEN 

 

 Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt säästötoimien lomassa seuraavan 
esityksen. 

 

__________________________________________________________________________________  

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
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Ajateltaessa seurakuntatyön suurta kuvaa, on otettava huomioon, että joitakin 
ajankohtaisiin työvälineisiin liittyviä hankintoja on viivästynyt aiempien säästöjen 
yhteydessä jo vuosien ajan. Esimerkkeinä voidaan mainita keskeisten toimitilojen 
kiinteästi asennettavat dataprojektorit, näytöt, ajastaan jälkeen jäänyt 
matkapuhelinkanta, yhä vähäiset työntekijöiden dataliittymien määrät, 
leirikeskusten vaatimattomat internetyhteydet ja lähes kaikista toimipisteistä 
puuttuvat langattomat verkkoyhteydet.  

 Säästäväisyydestä huolimatta seurakunnassa on tarpeen ajatella työntekijöiden 
saavutettavuutta, sosiaalisen median välineitä ja liikkuvan työn työvälineitä. Suurin 
osa toiminnallisista työntekijöistä toimii työnantajien antamien työvälineiden 
puitteissa yhä puhelimen ja tekstiviestien varassa. Dataprojektorit kannetaan joka 
tilaisuuteen erikseen ja leirikeskuksissa eletään käytännössä ilman nettiä. Aika vaan 
on ajanut tällaisen maailman ohi. Esimerkiksi ajankohtaiset pedagogiset metodit 
hyödyntävät internettiä. Varhaisnuorten ja nuorten toiminnassa ilahduttavina 
koettavat tuokiokuvat jäävät jakamatta ystävien kanssa. Kristillistä opetusta 
hyödyttävien medioiden käyttö ei ole mahdollista kuin harvoissa ennakkoon 
suunnitelluissa tapauksissa. Tämä problematiikka kaipaa ratkaisuja lähimmän 
kahden vuoden aikana. 

  

Päätösesitys: 

 Johtoryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että viivästyneet ICT-hankinnat toteutetaan 
vuoden 2019 investointeina.  

 

Päätös: Marketta Heikkilä esitti, että kyseisiä hankintoja voidaan toteuttaa, mutta niissä on 
syytä käyttää tarkkaa harkintaa tarpeellisuuden suhteen. Tällä tarkennuksella 
päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti ja päätettiin lähettää edelleen 
kirkkoneuvostolle. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja hyväksynee johtoryhmän esityksen. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 

12 § HENKILÖSTÖSÄÄSTÖJEN MITOITUS 

  

 Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt henkilöstöleikkausten osuutta 
säästösuunnitelmissa.  
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__________________________________________________________________________________ 

  

Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

 Säästöjen kokonaistavoitteeksi esitetään 220.000 euroa. Siitä enintään 87.300 € 
voidaan arvioida toteutuvan säästöinä kiinteissä menoerissä aiemmin esitetyn 
mukaisesti. Näin päätettäessä jäisi henkilöstökulujen säästöosuudeksi 132.700 
euroa. Henkilöstökulujen säästötavoite on tärkeää arvioida luottamuselimissä ennen 
YT-neuvottelujen aloittamista.  

 Seurakunnan henkilöstökulut olivat vuonna 2017 2.131.776 euroa. Yhden 
henkilötyövuoden osalta sivukulut olivat 24,5%. YT-neuvottelujen tavoitteena tulisi 
siten olla säästää vuosityöpalkkaa noin 107.000. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes 
kolme henkilötyövuotta.  

 Henkilöstövähennykset ovat ainoa tapa säästää lyhyellä aikajänteellä. Seurakunnan 
talous on ollut alijäämäinen omaisuuden myyntituloja lukuun ottamatta kahden 
vuoden ajan. Henkilöstön vähennystoimista on siksi tarpeen tehdä päätöksiä 
nopealla aikataululla. 

   

Päätösesitys: 

 Johtoryhmä keskustelee henkilöstön vähennystarpeesta ja sen kohdentamisesta. 
Johtoryhmä päättää esittää vähennettäväksi Kauhavan seurakunnasta kolme 
henkilötyövuotta vuoteen 2020 mennessä. Päätökset tehdään etupainotteisesti.  

 

Päätös:  

 Johtoryhmä hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Päätösesitys: 
 Kirkkoneuvosto keskustelee johtoryhmän esittelystä ja päätöksestä. Esitän, että 

kirkkoneuvosto päättää johtoryhmän päätöksen mukaisesti. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

13 §  SEURAKUNNAN JAKAMINEN NELJÄÄN ÄÄNESTYSALUEESEEN 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
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Seurakuntavaaleissa vuonna 2014 seurakunta sai runsaasti palautetta siitä, että 
varsinaisena vaalipäivänä äänestettiin vain Kauhavan kirkossa. Näin meneteltiin, 
koska seurakunta muodosti yhden äänestysalueen. Vaalilautakunta kirjasi ylös 
palautteen ja sen perusteella asia tulee nyt käsiteltäväksi.  
 
Yhden tai neljän äänestysalueen muodostaminen eroavat toisistaan siten, että 
vaalilautakunnan on pystyttävä jakautumaan neljään jaokseen, joissa on oltava 
kolme henkilöä läsnä päätösvallan saavuttamiseksi (KirkkoL 23 L 19§ 2. mom). 
Vaalien toimitsijoita tarvitaan siis enemmän kuin yhden äänestysalueen mallissa. 
Lisäksi ilmoituskortti on toimitettava kaikille äänioikeutetuille.  
 
Seurakuntavaalien toimittaminen äänestysalueiden mukaisesti on helpottunut 
vuodelle 2018 huomattavasti, koska äänestysalueet voidaan nyt jakaa kartan 
perusteella.  

 
Päätösesitys: 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jaetaan neljään 
äänestysalueeseen, jotka muodostuvat kappeliseurakuntien ja alueseurakunnan 
rajojen mukaisesti.  

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 

14 §  VAALILAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
  

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018. Kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti (1. L 
4§) kirkkovaltuuston on nimettävä vaalilautakunta vaalivuoden toukokuun loppuun 
mennessä. Vaalilautakunnassa on oltava vähintään 11 jäsentä ja riittävästi 
varajäseniä. Kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan viran puolesta. Kirkkovaltuuston 
on valittava vaalilautakunnan puheenjohtaja.  

 
Päätösesitys: 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee  
1) vähintään 11 jäsentä vaalilautakuntaan.  
2) vähintään 11 varajäsentä, jotka tulevat varsinaisten tilalle KirkkoL 23.L 19§ 

mukaisesti säädetyssä järjestyksessä 
3) vaalilautakunnalle puheenjohtajan 
4) julkaisun, jossa vaaliin liittyvät tiedotteet ilmestyvät 

 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin: kohtaan 2 päätettiin 
varajäsenten määräksi 15 henkilöä. 
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15 § MUUT ASIAT 

 
A. Invapaikat Kauhavan kirkon ympäristössä 
 
Simo Aaramaa totesi invapaikkojen puutteen kirkon ympäristössä. 

 

Päätös: Päätettiin selvittää asiaa 
 

B. Herättäjäjuhlien tilannekatsaus 
 
Anna-Maija Alatalkkari halusi tilannekatsausta herättäjäjuhlien osalta. 

 

Päätös: Kirkkoherra selvitteli tilannetta joka merkittiin tiedoksi 
 

C. Vainajan  tuhkauksesta 
 
Heikki Erkinheimo tiedusteli vainajan tuhkauksen liittyvistä asioista. 
Kirkkoherra selvitteli asiaa. Hän kertoi että tuhka on haudattava 1 vuoden sisällä ja 
siitä on annettava virallinen ilmoitus seurakunnalle. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

 
 

16 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat 
viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 

 Päätös nro  
 1/18 Sovellettu tilavuokra (LIITE 3) 
 2/18 Kanttorin palkka-asia (LIITE 4) 
 3/18 Kanttorin palkka-asia (LIITE 5) 
 4/18 Palkaton työvapaa (LIITE 6) 
 5/18 Ratkaisu palkallisessa virkavapaa-asiassa (LIITE 7) 
 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

17 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltija-päätökset. 
 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro  
1§ Yhteisvastuukeräyksen pankkitilin avaus (LIITE 8) 
2§ Isyysvapaa (LIITE 9) 
3§ Määräaikainen virkamääräys (LIITE 10) 
4§ Määräaikainen virkamääräys (LIITE 11) 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

18 §  TIEDOTUSASIAT 

 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat: 
 
 Jaakko Lingon ero seurakuntapastorin virasta 
 
 Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 27.3 klo 18.00 
 
 

Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
  
 

19 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
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Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 12 ) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.57. Lopuksi laulettiin virsi 560 
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 08.03.2018 
 
  
  
 Aki Paavola   Inka Palojärvi  
 

 
 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 09.03.- 23.03.2018 ja sen nähtävänä pitämisestä 
on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän 
seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 27.02.-
23.03.2018.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    ___________________________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


