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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 
Aika: Tiistaina 30.05.2017 kello 18.00 – 19.50  
 
Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 

 
 
Läsnä:        Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
  

Aaramaa Simo  
Alatalkkari Anna-Maija 
Jokinen Lauri Poistui 41-42§ käsittelyn ajaksi jääviyssyistä 
Malmi Pirkko  
Palojärvi Inka   
Seppä-Lassila Marjatta 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva    

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
Kattelus Lauri kutsuttuna (rakennusprojektien valvoja) poistui 42§ 

käsittely jälkeen.  
 

 
Poissa:      Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja  

Erkinheimo Heikki jäsen 
 Paavola Aki  jäsen 

  
  
 
 

Asiat: 37- 50 § 

 
 
 
 
37 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 

 
Aluksi laulettiin virsi 381 ja kirkkoherra piti hartauden 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritettiin nimenhuuto 
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38 §    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 23.05.2017. 

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

     
 
 
 
39 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin. 
 Muissa asioissa käsitellään Kortesjärven hautausmaan aitausta sekä kesän 

2017 leirien vetäjät ja turvallisuusvastaavat 
 
 
 
 
40 §   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. 
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Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Alatalkkari 
Anna-Maija ja Erkinheimo Heikki, jotka toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
01.06.2017 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 02.06.- 16.06.2017 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Anna-Maija 
Alatalkkari ja Heikki Erkinheimo. 

 
Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Maija 

Alatalkkari ja Pirkko Malmi. 
   
 
 
 
41 § KAUHAVAN KIRKON MAALAUSURAKOITSIJAN VALINTA 
 
 
 Kuluvan vuoden talousarvioon on hyväksytty 250.000 euron määräraha 

Kauhavan  kirkon ulkopuolisiin korjauksiin. Määrärahasta on varattu 40.000 
euroa kirkon ja siunauskappelin ikkunakarmien ulkopuoliseen huolto- 
maalaukseen sekä kellotaulujen kunnostukseen.   

 
 20.03.2017 on lähetetty tarjouspyynnöt seuraaville urakoitsijoille: 
 

1. Maalausliike Salo Ky   Alahärmä 
2. Härmän Maalaus/Kauko Keskinen Ylihärmä 
3. Ramoter Oy   Evijärvi 
4. Kaukomaalaus Oy   Seinäjoki 
5. Sanerwings Oy Virrankoski  Kauhava 
6. Maalaus ja Pesupalvelu  Kauhava 
7. Restaurointipuusepät Nuutti Ay  Kempele 

 
 Tarjousten viimeinen palautuspäivä oli 07.04.2017 klo 12.00 mennessä. 
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 Tarjoukset on avattu 11.04.2017 pidetyssä avaustilaisuudessa 
  
 Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta: 
 
 Maalausliike Salo Ky 63.069,62 € (sis ALV) 
 Härmän Maalaus-Tmi 
 Kauko Keskinen 88.536,00 € (sis ALV)  
 
 Tarjouksen valintaperusteena oli edullisin hinta. Edullisimman tarjouksen jätti 

Maalausliike Salo Ky. Tarjouspyynnön mukaan annetun tarjouksen tulee 
sisältää maalaus- ja suojaustyöt sivukuluineen sekä työhön tarvittavat aineet, 
tarvikkeet, nostimet ja telineet täysin valmiiksi toteutettuna. 

  
Talousjohtajan päätösesitys: 
  

Kauhavan kirkon ikkunakarmien huoltomaalaus urakoitsijaksi valitaan 
 edullisimman tarjouksen jättänyt Maalausliike Salo Ky 
 
  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja 
kiinteistöpäällikkö Kari Jutila 045 1393597. 
 

 
 
 

42 § KAUHAVAN KIRKON ULKOPUOLISTEN KORJAUSTÖIDEN 
URAKOITSIJAVALINTA 

 
Kuluvan vuoden talousarvioon on hyväksytty 250.000 euron määräraha 
Kauhavan  kirkon ulkopuolisiin korjauksiin. Määrärahasta on varattu 210.000 
euroa kirkon tiilirakenteen ja suojapellityksen korjaukseen/uusimiseen, 
lämmitysvastuksen  asentamiseen pääportaisiin sekä ukkossuojauksen 
korjaukseen. Kirkon ulkopuolen korjaussuunnitelmat on laatinut 
Arkkitehtitoimisto Klemola & Co; arkkitehti (SAFA) Matti Klemola Tampereelta, 
sähkötöiden osalta Insinööritoimisto Granlund-Pohjanmaa Oy;  ins Jarkko 
Hautala Seinäjoelta. Korjaustöiden työmaavalvonnasta vastaa 
Insinööritoimisto Kattelus Ky; RI Lauri Kattelus Ylihärmästä 

 
  
 Tarjouspyynnöt on lähetetty 30.03.2017 seuraaville urakoitsijoille:  
 

1. Soinin Saneeraus Oy  Soini 
2. Kaukomaalaus Oy   Seinäjoki 
3. Rakennuspalvelu Katajamäki Oy  Alahärmä 
4. Rakennus ja Automatiikka Hautala Oy   Alahärmä 
5. Villax Oy   Kauhava 
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6. Kruunusaneeraus Oy  Kauhava 
7. Härmän Maalaus/Kauko Keskinen Ylihärmä 
8. Rakennusliike E Virrankoski Oy  Kauhava 
9. Maalausliike Salo Ky   Alahärmä 
10. Rakennuspemicon Oy  Alahärmä 
11. Länsi-Väri Oy/Rakenuspalvelut  Ilmajoki 
12. K.K Rakennus ja Kiinteistöpalvelu Ky   Vaasa 

 
Koska hankkeen kustannusarvio ylittää Hankintalaissa rakennustöille 
määritellyn kansallisen kynnysarvon (150.000 eur) on hankintailmoitus 
julkaistu myös 29.03.2017 julkisessa HILMA-hankintajärjestelmässä.  

 
 Tarjousten viimeinen palautuspäivä oli 18.04.2017 klo 12.00 mennessä. 
 Tarjoukset on avattu 20.04.2017 pidetyssä avaustilaisuudessa 
  
 Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta (LIITE 1): 
 

1. KK Rakennus- ja Kiinteistöpalvelu Ky 
2. Rakennusliike E Virrankoski Oy 
3. Maalausliike Salo Ky 

 
 Kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat ovat toimittaneet voimassaolevat 
 tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat. 
 
 Tarjoukset on pyydetty yksikköhinnoilla, koska työhön määriteltävää 
 alaa on ollut vaikea määritellä.  
 
 Koska KK Rakennus- ja Kiinteistöpalvelu Ky:n tarjous poikkesi hinnaltaan 

erittäin merkittäväsi muista jätetyistä tarjouksista on yritykseltä pyydetty 
Hankintalain 96 §:n mukaisesti 03.05.2017 kirjallista selvitystä 
tarjoushinnoittelustaan. 

  
Yritys toimitti 05.05.2017 sähköpostitse pyydetyn selvityksen, mutta annetusta 
selvityksestä ei tyydyttävästi selviä  syy tarjottujen hintojen alhaiseen tasoon. 

   
 Hankintalaki 96 §: 
 
 Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset 
 

Hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai 
kustannuksista, jos tarjous vaikeuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja 
selvitys voivat koskea erityisesti valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen 
tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, hankinnan 
poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen 
ominaisuutta 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden 
noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiotukea. 

 
 



KAUHAVAN SEURAKUNTA      PÖYTÄKIRJA 3/2017                6 (13)               
KIRKKONEUVOSTO                       30.05.2017               
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan 
tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan 
antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi  selitä tarjottujen 
hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. 
Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen 
hinta tai kustannukset johtuvat 81 § 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen 
velvoitteiden laiminlyönnistä. 

 
    
Päätösesitys:  
 

1.  Kirkkoneuvosto hylkää K.K Rakennus- ja Kiinteistöpalvelu Ky:n tarjouksen 
hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisena. 
Myöskään yrityksen 5.5.2017 antama kirjallinen selvitys ei riittävästi selvennä 
tarjottujen yksikköhintojen alhaista tasoa. 
 
2.   Kauhavan kirkon ulkopuolisten korjaustöiden urakoitsijaksi valitaan 
Maalausliike Salo Ky annetun yksikköhintatarjouksen perusteella. Projektin 
lopullinen hinta muodostuu kun korjaustöiden edetessä mitataan korjattujen 
alueiden määrä. 
 
3.  Neuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kauhavan kirkon ulkopuolisiin 
korjauksiin varataan 240.000 euron lisämääräraha.  

 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja 
kiinteistöpäällikkö Kari Jutila 045 1393597. 
 

 

43 § KAUHAVAN ALUESEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOTILAN REMONTOINTI 
JA MÄÄRÄRAHA-ANOMUS 

 
Seurakunnan päiväkerhotiloissa Kauhavalla (os Kirkkotie 3a) työskentelevillä 
työntekijöille on ilmaantunut aistinvaraisia, huonosta sisäilmasta tulleita 
ongelmia:  Päänsärkyä, poskiontelotulehduksia ja silmien kirvelyä.  Asiaa on 
kartoitettu  seurakunnan toimesta tilaamalla kiinteistön kuntokartoitus 
tutkimuksiin erikoistuneelta yhtiöltä ConVICE Oy:ltä (rkm Erkki Vartiala).   

 
Kartoitus on suoritettu lokakuussa 2016 haastattelemalla työntekijöitä, 
näköhavainnoin sekä ottamalla ja analysoimalla laboratoriomenetelmin  
kiinteistöstä otettuja näytteitä.  

 
  
 ”Havainnot tarkastuskohteessa ja toimenpide-ehdotukset:  
 
 Sisäpuolelta tarkastus tehtiin päivällä päiväkerhon toiminta-aikana.  
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Sisätiloista otettiin VOC-näytteitä (orgaanisia ilmanäyteitä) 3 kappaletta (nro: 
2167316) , FLEC-näytteitä (materiaalinäytteitä) 2 kappaletta (nro:2167416 ja 
yksi pintapölynäyte (nro: 2171116).  

 
 Toimenpide-ehdotukset otetuista näytteistä: 
 

Pintapyyhintänäyte sisälsi paljon orgaanisia kuituja (puuvillaa, viskoosia ja 
polyesteriä) ja vähän lasivillakuituja, huonepölyä ja hieman siitepölyä. Näyte ei 
ollut asbestipitoinen.  
VOC-näytteiden kokonaispitoisuudet olivat niin pieniä (60, 70 ja 80 μg/m³ 
Valviran  antaman ohjeen mukaan pitoisuus on kohonnut jos 
kokonaispitoisuus yli 400 μg/m³),  joten voidaan todeta, että ilman 
orgaaniset yhdisteet eivät ole koholla.  
Kuten tulosten tulkintakohdassa ao raportissa kerrotaan, näytteet sisältää 2-
etyyliheksanolia (3-4 μg/m³), mutta sen pitoisuus ei kuitenkaan ylittänyt 
Sosiaali- ja  Terveysministeriön antaman asetuksen mukaista toimenpiderajaa 
(10 μg/m³).  Ei yksinään, välttämättä aiheuta toimenpiteitä.  

 FLEC-näytteistä ulkoseinämuurauksen tuuletusaukoista otettua näytettä ei 
 luotettavasti pystytty analysoimaan.  

Toimiston lattiasta otettu matto-/liimanäyte sisälsi 2-etyyliheksanolia, josta 
näytteen  tulkinnassa kerrottiin seuraavaa:  
”2-Etyyliheksanoli on kosteus- ja mikrobivauriota ilmaiseva yhdiste. Sitä 
saattaa myös vapautua sisäilmaan kosteuden vaurioittamista muovimatoista. 
Emäksinen kosteus ja  ammoniakki hajottavat dioktyyliftalaatteja, jotka ovat 
muovien ja kumien pehmittimiä.  Ftalaattien hajotessa niistä muodostuu 2-
etyyliheksanolia, joka aiheuttaa makeahkoa  hajua. Märällä betonipinnalla 
tapahtuu siten sisäilman laadun kannalta haitallisia  prosesseja. 
Maton ja betonipinnan ei tarvitse kuitenkaan olla enää kosteita, sillä reaktion 
kerran alettua se ei pysähdy, vaikka kyseiset pinnat ovat kuivia. 
Vaurioitumattomat muovimatot eivät normaalisti sisällä 2-etyyliheksanolia”. 
 
Tämä tulos yhdessä VOC-tuloksen kanssa mielestäni aiheuttaa sen, että   

 
 - poistetaan matot, liimat ja tasoitteet  

- annetaan betonin sisältämän mahdollisen pitoisuuden tasaantua n. 1-2 
viikkoa  

- asennetaan pintaan kaasunläpäisemätön pinnoite esim. Sika® -
ComfortFloor®- järjestelmän mukaisella pinnoitteella, joka nostetaan seinälle 
n. 70 mm ja sen päälle  yläreunaan asennetaan jalkalista.  

 Kuntotukimus12.10.2016 
 
 Nykyinen toimistohuoneen ja autotallin välinen seinä on eristämätön.  
 Toimenpide-ehdotus:  
 - puretaan sisäkattoa autotallin puolelta niin paljon, että voidaan tiivistää 
 uretaanivaahdolla tiiliseinän katto- ja seinärajat toimistohuoneeseen  

 - poistetaan toimistosta lattia- ja kattolistat  

  tiivistetään lattia-, seinä- ja kattorajat uretaanivaahdolla  
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 Eteläpäädyn WC:n hajuhaitta.  
 Toimenpide-ehdotus:  
 - WC-kalusteiden ja viemäriputkien kaikki kumiyhteet vaihdetaan uusiin  

 - tarkistetaan lattiakaivon hajulukon kumitulppa (ilmatiivis)  
 
 Sadevesille ei ole poistojärjestelmää.  
 Toimenpide-ehdotus:  
 - jokaisen rännien alastulon alapäähän sijoitetaan rännikaivo ja kaivetaan 
 sadevesiputket siten, että vedet johdetaan avo-ojiin talon eri puolilla  
 
 Maanpinta talon kivijalan ympärillä on laskenut n. 300 mm.  
 Toimenpide-ehdotus:  

- nostetaan lisämaalla talon kivijalan vierestä lähtien, reilusti ulospäin 
kallistaen n. 300 mm  

 - poistetaan kaikki kukkaistutukset kivijalan vierestä  
 
 Korvausilmaventtiilit ikkunoitten alapuolella, ulkona.  
 Toimenpide-ehdotus:  

- venttiilit irrotetaan, kunnostetaan maalaamalla, jos tarpeellista, asennetaan 
venttiilin värinen peitelevy siten, että venttiili saadaan tukittua täysin 
umpinaiseksi  

 - asennetaan venttiili tukevasti seinäpintaan kiinni  
 
 WC-tilojen putkilävistykset ja pielitäytöt ovissa osittain keskeneräisiä.  
 Toimenpide-ehdotus:  
 - viimeistellään WC-tilat  
 Keittiöstä saliin tuleva vesijohdon vuodon aiheuttama seinälevyn turpoaminen.  
 Toimenpide-ehdotus:  
 - vaihdetaan levy ja maalataan yhtäläiseksi ympäröivän seinän kanssa  
 
 
 WC-altaiden kromatut hajulukot muodostaa hapettumaa pintaansa.  
 Toimenpide-ehdotus:  
 - vaihdetaan uusi hajulukko  
 
 Vanha kylmiö keittiössä  
 Toimenpide-ehdotus:  
 - poistetaan kylmiön ovi ja kylmäkoneisto  

 - asennetaan normaali väliovi  

 - puretaan ja levytetään seinät ja katto  

 - tarkistetaan lattian kunto  

 - maalataan ja tasoitetaan seinät ja katto  

 - asennetaan matto lattiaan ja listat kattoon ja lattiaan  
 
 IV-järjestelmä  
 Toimenpide-ehdotus:  
 - teetetään suunnitelma IV-suunnittelijalla ilmanvaihdosta nykyisillä laitteilla ja 
 kanavilla  
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 - siirretään tuloilmakanavan ja poistoilmakanavan sijainti uuden suunnitelman 
 mukaisesti  

 - toteutetaan ilmanvaihto IV-suunnittelijan suunnitelman mukaiseksi”  
 
  
 Sisäilmaongelma on informoitu ja raportti toimitettu myös seurakunnan 
 työterveyshuollolle ja he ovat suorittaneet tiloissa myös tarkastuskäynnin 
 huhtikuussa 2017. 
 
 Rakennuksen korjaukseen liittyen on tilattu ilmanvaihtosuunnitelmat 

kustannusarvioineen LVI-suunnittelu Pauli Unkurilta sekä kustannusarvio 
toimenpide  ehdotuksineen Maalausliike Salolta lattian maton uusimisesta. 
Korjauksen arvioidut  kustannukset (sisältäen ALV:n) ovat seuraavat: 

 
 -Ilmanvaihdon uusiminen  24.800 € 
 -Lattiamaton: 
    --Poisto 
    --Lattian hionta/jyrsintä 
    --Sikafloor-käsittelyt (2 krt) 
    --Primer käsittely 
    --Tasoitekäsittely 
    --Maton (Tarket Optima/Eminent) asen. 
    --Saumojen kuumahitsaus  23.200 € 
 -Rakennustekniset työt + tarvikehankinnat   
     --Purkua, levyjen vaihtoa, listoitusta 
        maalaustöitä     5.000 € 

-Säilytyskonttien vuokrat; tilap.varasto 1.800 € (2 kpl 6 m konttia a 
155 €/kk x 4 kk rahti) 

 -Ennakoimattomat menot    2.000 € 
  -Salaojituksen + kattovesien 
  poiston suunnittelu (toteutus 2018)    1.000 € 
     57.800 € 
 
 
 
 

Lisäksi vuoden 2018 talousarvioon  varataan määräraha rakennuksen 
salaojituksen uusimiseen, ja kattovesien poistojärjestelmän rakentamiseen 
vuonna 2018. Määrärahan tarve tarkentuu suunnitelmien ja 
kustannusarvioiden valmistuttua.  

 
Talousjohtajan päätösesitys:  
 
 1. Seurakunta suorittaa Kauhavan alueseurakunnan päiväkerhokiinteistön 
 (os Kirkkotie 3a) korjauksen v 2017 edellä esitetyllä tavalla.  
 
 2.  Neuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi 58.000 euron 
 korjausmäärärahan Kauhavan alueseurakunnan päiväkerhokiinteistön 
 korjaukseen kuluvan vuoden aikana. 
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 3. Vuoden 2018 talousarvioon varataan määräraha päiväkerhokiinteistön 
 salaojitus- ja kattovesien poistojärjestelmien rakentamiseen. Määrärahan 
 tarve tarkentuu suunnitelmien ja kustannusarvion valmistuttua.   
 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja 
kiinteistöpäällikkö Kari Jutila 045 1393597. 

 
 

 

 
44 § HERÄTTÄJÄJUHLIEN VASTUUHENKILÖIDEN VALINTA 
  
  
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
 Vastuuhenkilöiden valinnasta pidetään valmisteleva kokous Ylihärmässä 23.5. 

Asia esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. Mahdollisuuksien mukaan 
ennakkotietoja toimitetaan sähköisesti etukäteen. 

 
 Kokouksessa kirkkoherra selvitteli herättäjäjuhlien valmistelujen tilannetta. 
 
 
Päätös: Kartoitetaan uudestaan juhlan pitopaikan eri aluevaihtoehtoehdot. Neuvosto sai 

tiedoksi pääsihteerin eri henkilövaihtoehdot. Syksyn kokouksessa tehdään 
päätös pääsihteerin valinnasta. 
 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415 

 
  
 
45 § HATAPAIKKOJEN LUOVUTUKSET 
 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Seuraavat hautapakan haltijat haluavat luovuttaa hautapaikat takaisin 

seurakunnalle, koska niille ei ole enää käyttöä (LIITE 2): 
 
    
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Hautapaikkaoikeudet otetaan takaisin seurakunnalle. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 
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46 § MUUT ASIAT 

 
- Kortesjärven hautausmaan puuaitaus on vino 

Aita suoristetaan. 
- Kesän 2017 leirien vetäjät ja turvallisuusvastaavat (LIITE 3) 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi ja toteutetaan annettu tehtävä. 
 

 
47 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

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

 Päätös nro  
  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
 
Päätös: Ei kirkkoherran päätöksiä 
  
 
 
48 § 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. 
 
Päätös:  Ei talousjohtajan päätöksiä 
 
 
 
 
49 §  TIEDOTUSASIAT 
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 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat: 
 

Määräaikaseksi toimistosihteeriksi on 19.5.2017 valittu yo-merkonomi Tapio 
Mäkelä Kortesjärveltä. 

 
Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
  
 
50 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 
 OSOITUS   
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 4 ) 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50 ja antoi muutoksenhakuohjeen. 

Lopuksi laulettiin virsi 560 säkeet 3-5. 
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 01.06.2017 
 
  
  

 Anna-Maija Alatalkkari   Pirkko Malmi. 
  
 

 
 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös 
Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 02.06.- 16.06.2017 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja 
seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 23.05.-16.06.2017.        
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Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


