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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 

Aika: Maanantaina 09.10.2017 kello 18.00 – 20.00  
 

Paikka:  Seurakunta kokoushuone 

 
 

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 
  
Pia Ruotsala alkuhartaus 

 

Poissa:         

  

 
 

Asiat: 92- 106§ 

 

 

 

 

92 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 

 

Päätös:  
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Pia Ruotsala piti alkuhartauden ja kertoi lähetystyöstä Virossa. Tämän jälkeen Pia 
poistui ja kirkkoherra avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat 

 

 

93 §    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 02.10.2017. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                      Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
  

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

     
  
 
 
 

94 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
  

 

 

 

 

95 §   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 Alatalkkari Anna-
Maija ja Erkinheimo Heikki, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa keskiviikkona 
11.10.2017 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 12.10.- 26.10.2017 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

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

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti    

   

 

 
   

96 §  HENKILÖSTÖASIA 

 
   

 

 

 

97 §  HENKILÖSTÖASIA 
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98 §  TIEDOTUSTOIMINNAN NIMEN MUUTTAMINEN 
  
  Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on itsenäisenä työalana tiedotustyö. Työalan 

tehtävänä on huolehtia seurakunnan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Suomen 
kielen kehittyessä sana tiedotus on selvästi syrjäytymässä. Sanan merkitys viittaa 
nykyään lähinnä jonkinlaisen sanoman lähettämiseen tai välittämiseen tiedoksi. 
Käsitteenä viestintä on monipuolisempi. Se sisältää vuorovaikutteisuutta ja kuvaa 
osuvasti monimediaista tiedonkulun maailmaa, jossa seurakunta on elänyt jo vuosia. 
Pohdinnasta huolimatta esittelijän on vaikea löytää muutokseen liittyviä 
haittapuolia. Näinollen on perusteltua muuttaa seurakunnan toiminnassa 
tiedotuksen käsite viestinnäksi.  

  
Päätösesitys: 
 Esitän, että kirkkoneuvosto päättää: 
1. muuttaa tiedotussihteerin työsuhteen nimen viestintäsihteeriksi. 
2. muuttaa työalan tiedotustyö nimeksi viestintä. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

 

99 §  HENKILÖSTÖASIA 

 
  

 
 
 

100 §  KANTTORIEN OSALLISTUMINEN MUISTOTILAISUUKSIIN 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Kanttorit ovat yhteistoimin esittäneet monivaikutteista muutosta seurakunnan 

toimintakulttuuriin. He toivovat, että jatkossa kanttorien ei tarvitsisi enää 
pääsääntöisesti osallistua muistotilaisuuksiin. Koska muutos on tuntuva, on 
perusteltua, että kirkkoneuvosto tekee asiassa päätöksen.  
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Perusteluja on esitetty kaikkiaan kolme. Seurakunnan kuorotoiminnassa on virinnyt 
kiinnostusta ja innostusta lisätä alueellista yhteistoimintaa harjoitteluun ja 
esiintymisiin. Kanttorien työkokouksessa on pohdittu käytännön järjestelyjä 
tällaisen kehityksen toteuttamiseen. Ilman muistotilaisuuksia lauantai-iltapäivät olisi 
mahdollista käyttää kuorotoimintaan. 
Toiseksi hautausvuorojen järjestelyihin saataisiin runsaasti lisää joustavuutta. 
Kolmena viikonloppuna kuukaudessa käytettävissä on kaksi kanttoria yhden ollessa 
kuukausittaisella vapaaviikonlopullaan. Tästä syystä sama kanttori voi hoitaa 
korkeintaan kaksi hautausta kappeleissa. Hautausten ruuhka-aikoina tämä ei riitä. 
Sen sijaan jos hautausvuoroja voisi olla puolentoista tai kahden tunnin välein eri 
kappeleissa, saataisiin sijaistarvetta hiukan vähenemään. 
Kanttoreilla on myös jaettu huoli jumalanpalvelusten musiikkielämän 
kaventumisesta. Lauantaipäivien kuluessa lähes kokonaan hautajaisissa 
harjoitteluaika sunnuntain messuihin jää käytännössä saman päivän aamuihin. 
Uusien urkusäestysten ja laulujen opetteluun ei yksinkertaisesti jää riittävästi aikaa. 
Samalla tavalla kuorojen ja jumalanpalveluselämän tarvitsema musiikin 
sovittaminen vaatii aikaa, jota siis vapautuisi kaksi tuntia jokaisesta hautauksesta, 
jossa kanttori ei jatkossa olisi läsnä. 

 
Kokonaisvaltaisesti arvioituna seurakunta hyötyisi kanttorit muistotilaisuuksista 
vapauttavasta päätöksestä myös vihkiparien osalta. Tällä hetkellä on voitu tarjota 
kesäaikaan pääsääntöisesti vain kello 15 ja 16 alkavia vihkimisaikoja. 
Varhaisempien aikojen puuttuminen on herättänyt ajoittain negatiivista palautetta 
häitä suunnittelevilta pariskunnilta.  

 
Kanttorien läsnäolo muistotilaisuuksissa on vähentynyt olennaisesti koko kirkon 
näkökulmasta katsottuna. Kaupungeissa se ei ole ollut mahdollista kovin hyvin 
koskaan. Erityisesti lauantaipäivät kuluvat kaupungeissa kanttoreilta kirkollisten 
toimitusten merkeissä eikä aikaa jää muistotilaisuuksiin. Toinen kanttorien työaikaa 
sitova tehtäväryhmä on musiikkikasvatus ja kuorotoiminta. Pienimmissä 
seurakunnissa tämä palvelu on yhä mahdollista, koska toimintaa on niin vähän, että 
muita tehtäviä ehtii hoitamaan viikolla.  

 
Päätöksen taustaksi on hyvä arvioida sitä, mikä kanttorin rooli muistotilaisuudessa 
on. Enimmäkseen hänen tehtävänä on säestää kahdesta kolmeen tuttua virttä. 
Säestys tukee veisuuta ja tuo siihen varmasti myös juhlavuutta ja arvokkuutta. 
Toisaalta osallistuminen ruokailuun ja muistotilaisuuteen vie aikaa noin kaksi tuntia. 
Vaihtoehtona olisi se, että samat virret veisataan ilman säestystä papin johdolla tai 
omaisten säestämänä.  
Joissain melko harvoissa tapauksissa omaiset ovat suunnitelleet muistotilaisuuden 
ohjelmaksi omaa musiikkia. Osassa näistä muistotilaisuuksista esimerkiksi laulaja 
saattaa tarvita säestyksen. Silloin olisi yhä paikallaan, että kanttorit voivat harkita 
osallistumistaan mahdollisuuksien mukaan. 
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Pappien ja kanttorien työkokous on käsitellyt ehdotusta kanttorien pois jäämisestä 
muistotilaisuuksista. Lyhyen keskustelun jälkeen todettiin yksimielisesti, että esitys 
on tarkoituksenmukainen. Merkityksellisiä toiminnallisia ongelmia ei muutoksessa 
havaittu. Tutut virret osataan veisata tarvittaessa pappien tuella. 

  
  
Päätösesitys: 
 Kirkkoneuvosto päättää, että jatkossa kanttoreilla ei enää olisi lähtökohtaista 

velvollisuutta osallistua muistotilaisuuksiin. Seurakuntalaisten tarvitessa 
muistotilaisuuteen suunnittelemansa musiikkiohjelman toteuttamiseen kanttoria, 
heitä ohjataan olemaan yhteydessä työvuorossa olevaan ja neuvottelemaan asiasta. 
Kanttori harkitsee ja ratkaisee musiikillisin perustein, kuinka asiassa menetellään.  

 Kanttorit käyttävät vapautuvan työajan kuorotoiminnan ja jumalanpalveluksen 
musiikkielämän kehittämiseen. 

 Päätös astuu voimaan 1.11.2017. Muutoksen seuraukset arvioidaan ja raportoidaan 
kirkkoneuvostolle kahden vuoden kuluttua. 

 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli päätösehdotuksesta perusteellisesti. 

 Kirkkoneuvosto päätti, että kanttorit osallistuvat jatkossa muistotilaisuuksiin, 

jotka pidetään siunaustilaisuuden jatkoksi ennen hautaanlaskua ja 

muistoateriaa. Keskustelussa kirkkoneuvosto kannatti kanttorien 

osallistumisen vähentämistä muistotilaisuuksiin vähitellen ilman nopea 

muutosta. Kanttorin osallistumista omaisten niin halutessa pidettiin 

seurakunnan palveluna, jonka tulee jatkua. 

 

 
  

101 §  TALOUDEN TOTEUTUMA 31.08.2017 SEKÄ VEROTULOKERTYMÄ 

30.09.2017 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Talousjohtaja esittelee toteumavertailun 31.08.2017 saakka sekä 

verotulokertymän 30.09.2017. (Liite 3 ja 4 ) 
 
 
Päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 01.01-
31.08.2017 sekä verotulokertymän 30.09.2017 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
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102 § MUUT ASIAT 

 
A. Kauhavan kirkon portaiden sähköistys 
Marjatta Seppä-Lassila tiedusteli kirkon portaiden sähkövastuksen 
asentamisesta 

 

Päätös: Annettiin tiedoksi, että portaisiin asennetaan sähkövastus ja tämä vastuksen 
asentaminen kuuluu nykyiseen Kauhavan kirkon ulkopuoliseen remonttiin. 

 
 

B. As Oy  Leipuritie 
Kysyttiin kirkkoneuvostolta mielipidettä myydä Kauhavan seurakunnan 
omistama osakehuoneisto Kortesjärveltä As oy Leipuritien osakehuoneisto nro 
9 (Leipurintie 14) huutokaupalla. 

 

Päätös: Keskusteltiin toimenpiteestä.  kirkkoneuvosto päätti antaa talousjohtajalle 
valtuudet laittaa osakehuoneisto huutokaupattavaksi, kunhan osakkeenomistajalla 
on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous. 

 
 
 

103 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat 
viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 
Päätös nro 11 Digitaalisten kirkonkirjojen luovuttaminen sukututkimuskäyttöön 
(Liite 5 ) 

 Päätös nro 12 Palkaton työvapaa (Liite 6) 
 Päätös nro 13 Palkaton työvapaa (Liite 7) 
 Päätös nro 14 Palkaton työvapaa (Liite 8) 
 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
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104 § 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 
 
 
 
 

105 §  TIEDOTUSASIAT 

 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat: 
 

Kauhavan seurakunta ja Kauhavan kaupunki on allekirjoittanut 14.9.2017 
vuokrasopimuksen koskien Stenbacka-nimisen kiinteistön (233-411-5-25) 
vuokrausta viiden vuoden ajaksi. (Liite 9) 
 
Kauhavan seurakunta ja Lsk Business Park Oy ovat allekirjoittaneet 27.9.2017 
vuokrasopimuksen maa-alueesta Herättäjäjuhlien 2020 tapahtuman järjestämiseen. 
(Liite 10 ) 
 
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 21.11 klo 18.00 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 

 

 
 

106 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE  JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (Liite 11 ) 



KAUHAVAN SEURAKUNTA      PÖYTÄKIRJA 7/2017               9 (9)               KIRKKONEUVOSTO                       09.10.2017               ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 

Päätös:  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00. Lopuksi laulettiin virsi 559. 
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 11.10.2017 
 
  
  

Anna-Maija Alatalkkari   Heikki Erkinheimo 
 

  
 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 12.10.- 26.10.2017 ja sen nähtävänä 
pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja 
Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja seurakuntatoimistojen 
aukioloaikoina 02.10.-26.10.2017.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    __________________________________________________ 

Ilmoitustaulun hoitaja  


