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________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 
Aika: Tiistaina 25.04.2017 kello 18.00 – 19.25  
 
Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 

 
 
Läsnä:        Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Aaramaa Simo  

Alatalkkari Anna-Maija 
Erkinheimo Heikki 
Jokinen Lauri 
Malmi Pirkko  
Paavola Aki 
Palojärvi Inka   
Seppä-Lassila Marjatta 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 
Poissa:       Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja  

Väkiparta Ritva    jäsen 

Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

  
 
 

Asiat: 24- 36 § 

 
 
 
 
24 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 

Aluksi laulettiin virsi 84 (1,5-6) ja kirkkoherra piti hartauden 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritettiin nimenhuuto 
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25 §    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 18.04.2017. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                   Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

     
 
 
26 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin. 
 Muissa asioissa käsitellään Kortesjärven hautausmaan puustoa, Kirkkoherraa 

pyydettiin vielä tekemään selontekoa kanttoritilanteesta sekä kirkkoneuvoston 
pöytäkirjat haluttiin seurakunnan kotisivuille. 

  
 
 
 
 
27 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 
 

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 

 
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. 

 



KAUHAVAN SEURAKUNTA      PÖYTÄKIRJA 2/2017                3 (8)               
KIRKKONEUVOSTO                       25.04.2017               
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Vaittinen 
Esa ja Väkiparta Ritva, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
27.04.2017 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 28.04.- 12.05.2017 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Esa 
Vaittinen ja Ritva Väkiparta 

 
Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Vaittinen 

ja Simo Aaramaa. 
   
 
 
28 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN 

MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 
 
 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus 

on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 12.04.2017 
tilintarkastuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (LIITE 1). 

  
 Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä 

seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2016. 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi 

tilintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa 
ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.-31.12.2016. 
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 Talousjohtaja jakoi kokouksessa edellisen kokouksen jälkeen tasekirjaan 
muuttuneet sivut numeroiltaan 69-71, 73 ja 80 ja esitteli niihin tulleet 
muutokset.(LIITE 2) 

 
Päätös: Talousjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti ja samalla hyväksyttiin 

tasekirjaan tehdyt muutokset. 

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

 
29 § HENKILÖSTÖASIA  
 

 

 

30§ VUOSILOMIEN HYVÄKSYMINEN 
 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu. 
 
 Viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät ovat antaneet 

lomasuunnitelmansa lomakaudelle 02.05.-30.09.2017. Loma-ajankohdan ovat 
työntekijät itse esittäneet ja lomat on pyritty esittämään siten, että ne 
mahdollisimman vähän haittaavat normaalia työskentelyä. 

 
 Lomasuunnitelma jaetaan kokouksessa. (LIITE 3) 
 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto vahvistaa lomasuunnitelman ja antaa kirkkoherralle ja 
talousjohtajalle valtuudet tehdä tarvittaessa muutokset lomasuunnitelmaan 
virkamiespäätöksinä. 

 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415 
 

 
31 § HERÄTTÄJÄJUHLIEN JUHLATOIMIKUNNAN VALINTA 
  
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
 Herättäjäjuhlien valmistelut alkavat tänä keväänä vastuuhenkilöiden valinnalla. 

Seurakunnan tehtävänä on päättää juhlajärjestelyjen kokonaisuudesta 
vastaavan juhlatoimikunnan nimeämisestä. Juhlaorganisaatioon yhteensä 11 
toimikuntaa seuraavan organisaatio kaavion mukaisesti: 
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 Tänä keväänä on tehtävä päätös pääsihteeri tai pääsihteerien valinnasta. 

Muiden avainhenkilöiden rekrytointi on myös saatava alulle. Asian ollessa 
valmisteluvaiheessa on tarpeen, että kirkkoneuvosto keskustelee hyvistä 
toimintatavoista ja henkilöesityksistä eri tehtäviin kokouksessaan. 

 
Päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja Ylihärmän kappalaisen käymään 

neuvotteluja eri pääsihteeristä ja eri toimikuntien puheenjohtajista. 
Kirkkoneuvosto esittää kokouksessa omia näkemyksiään eri tehtäviin 
soveltuvista henkilöistä. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415 

 
  
32 § MUUT ASIAT 

 
- Kortesjärven hautausmaan siistiminen puiden ja aluskasvillisuuden osalta 

(vanha puoli). 
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Haluttiin hiukan siistimistä hautausmaan kasvillisuuden osalta. Talousjohtajalle 
annettiin tehtäväksi viedä asiaa eteenpäin. 
 
- Kanttoritilanne 
 
Kirkkoherra selvitteli vielä edellisessä kokouksessa käsiteltyä kanttoriasiaa. 
Asia on hoidossa. 
 
- Kirkkoneuvoston pöytäkirjat nähtäväksi kotisivuille 
 
Todettiin, että neuvoston pöytäkirjat laitetaan kotisivuille nähtäväksi samassa 
muodossa kuin henkilöstöllekin. 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi ja toteutetaan annetut tehtävät. 
 

 
33 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

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

 Päätös nro  
 4§ Avustus diakoniarahastosta (LIITE 4) 
 5§ Seurakunnan edustajat Lähetysseuran vuosikokoukseen (LIITE 5) 
 6§ Määräaikainen kanttorin virkasuhde (LIITE 6) 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 
34 § 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  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
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Päätös:  Ei talousjohtajan päätöksiä 
 
 
35 §  TIEDOTUSASIAT 
 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat: 
 
 Ei julkaistavaa 
 
36 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 
 OSOITUS   
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 7 ) 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25 ja antoi muutoksenhakuohjeen. 

Lopuksi laulettiin virsi 556. 
 
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 27.04.2017 
 
  
  
 Esa Vaittinen  Simo Aaramaa  
 

 
 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös 
Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 28.04.- 12.05.2017 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
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Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja 
seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 18.04.-12.05.2017.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


