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Aika: Ti  12.12.2017 klo 19.00 –  21.43 
                                                                 
Paikka: Kauhavan kirkon alasali      
 
Läsnä: Aaramaa Simo 
  
 Annala Marja-Liisa 
 Erkinheimo Heikki 
 Erkkilä Leena 
 Hakala Teemu  
 Heikkilä Marketta  puheenjohtaja   
 Heinonen Ritva  varapuheenjohtaja   
 Hirvelä Kari  
 Jokinen Lauri  
 Korpi Eija 
 Lahtinen Eira 
 Malmi Pirkko 
 Nevamäki Mari 
 Paavola Aki  
 Palojärvi Inka  
 Pihlgren Antti 
 Poltto Sisko 
 Puronvarsi Martti 
 Renko Anna-Maija      
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
 Tammisto Maarit 
 Vaittinen Esa 
 Virrankoski Taru 
 Väkiparta Ritva 
  
  
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 25 
 
Muut läsnäolijat: 
 Jormakka Jyrki  kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa  talousjohtaja, sihteeri 
 
Poissa: Alatalkkari Anna-Maija     
 Korkealaakso Heikki 
 
 
Asiat: 28 - 43  § 
28 §            KOKOUKSEN AVAUS 
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Kokouksen aluksi veisattiin virsi 2 ja kirkkoherra Jyrki Jormakka piti hartauden. 
 
Ennen kokouksen varsinaista avaamista Hannele Kihlman ja Simo Aaramaa 
kertoivat Veijarin tarina nimisen kirjan synnystä. Kirja on kertomus Matti Saaren 
elämänkerrasta. Samassa yhteydessä Matti Saari luovutti seurakunnalle 
lammasaiheisen taulun. 

 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritetiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen 
osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja muut 
asianosaiset. 

 
  
 
 
 
29 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
  
 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos 
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta.  

 
Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä jäljennös kuulutuksesta Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 05.12.2017 alkaen. Lisäksi kokouksesta 
on ilmoitettu kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille 
05.12.2017. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä 
seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla 05.12.-12.12.2017. 
 
Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli 
vähintään puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on 
päätösvaltainen. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
      
  
 
30 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO 
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 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi 
 pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi 
 erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. 
 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina toimivat Tammisto Maarit 
ja Virrankoski Taru. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa 
torstaina 14.12.2017 kello 9.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän 
kappeleissa ajalla 15.12. - 15.01.2018 klo 9-14.  

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksen mukaan Maarit Tammisto ja 

Esa Vaittinen 
  
 

  
  
31 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

 
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina 
toimivat valtuutetut  Tammisto Maarit ja Virrankoski Taru. 

 
Päätös:   Ääntenlaskijoiksi valittiin Maarit Tammisto ja Esa Vaittinen 
  
 
 
 
 
32 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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33 § TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018 
  
 Kirkkoneuvosto 08.08.2017/55§ 
  
 

KL:n 15 luvun 2 §:n mukaan ”Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden 
varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin (seura-
kunnan tehtävien toteuttaminen sekä maksut kirkon keskusrahastolle). 
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan 
lähimpään 0.05 prosenttiyksikköön.”  Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan 
vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 
17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a §). 

 
 Verotulokertymä (Liite 1)  
 
 

Vuoden 2018 taloussuunnitelmassa seurakunnan kokonaismenot pohjautuvat 
tämän vuoden tasolle. Suunnitelman mukaan seurakunnallinen toiminta on 
lähes kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukainen ja henkilöstömäärä 
pysyy samana 

 

 Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. 
Kirkkovaltuusto on vuoden 2016 joulukuussa hyväksynyt vuosien 2017-2019 
toiminta- ja taloussuunnitelman, joka rakentui 1,75 tuloveroprosentille. 

 

Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan 
seurakunnan  vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,75 %. 

 
 
  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

Kirkkoneuvoston päätösesitys:  
  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
34 § VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018-2020 TOIMINTA- JA 

TALOUSSUUNNITELMA  
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 Kirkkoneuvosto 21.11.2017/111§ 
  

 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukaan jokaista varainhoitovuotta varten 
seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös 
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi 
on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet. 
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen 
yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama 
alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi 
arvioitu yli- tai alijäämä. 
 
Kirkkoneuvosto on syksyllä hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmien 
laatimisohjeet. Ohjeiden mukaan toimintamäärärahojen käyttöön liittyen oli 
huomioitava määrärahojen suunnittelussa työalojen varojen käytön historiaa 
useamman menneen vuoden ajalta ja työalojen toiminnassa tapahtuneita muutoksia. 
Jokaisen työalan oli huomioitava määrärahojen tarkoituksenmukainen mitoitus.    

 
Alue- ja kappelineuvostot ovat käsitelleet 21.09.2017 mennessä seurakuntatyön 
toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset.  
 
Seurakunnan talouteen vaikuttaa nykyisen vaikean taloustilanteen lisäksi 
seurakunnan jäsenmäärän tasainen lasku. Kokonaisverotulokertymäksi on vuodelle 
2018 arvioitu 3.552.700 € 

 
 Vuoden 2018 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää 203.350 € alijäämäiseksi. 

 

 Investoinnit 
Vuoden 2018 investointiosan nettoinvestoinnin loppusumma on 700.000 €.  
  

Hautainhoitorahasto 
Hautainhoitorahaston talousarvio-osan toimintakulut ovat 118.290 €. Verovaroja ei 
voi käyttää hoitohautojen kuluihin, joten hautainhoitorahaston tulojen tulee kattaa 
rahaston todelliset kulut. 

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä (LIITE 1) olevan 
vuoden 2018 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020. 
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Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka esitteli toimintasuunnitelmat ja talousjohtaja  

talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018-
2020. Laajan keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä 
päätösesityksen. Kirkkohallitukselta haetaan Alahärmän kirkon korjaukseen 
avustusta. 

 

Kirkkoneuvoston päätösesitys:  
  
Päätös: Teemu Hakala esitti talousarvion hyväksymistä seuraavin lisäyksin, 

kirkkovaltuusto velvoittaa kirkkoneuvostoa aloittamaan toimenpiteet vuoden 
2018 aikana talouden tasapainottamiseksi. Sirpa Saarijärvi kannatti ehdotusta. 
Kokouksen yksimielisellä päätöksellä hyväksyttiin kirkkoneuvoston päätös 
Teemu Hakalan esittämällä lisäyksellä.(LIITE 1) 
 

 

 
35 § KAUHAVAN ALUESEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOTILAN REMONTIN 

LISÄMÄÄRARAHAN HYVÄKSYMINEN 
 
 Kirkkoneuvosto 30.05.2017/43 § 
 

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.  

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: 
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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  
 
 Eteläpäädyn WC:n hajuhaitta.  
 Toimenpide-ehdotus:  
 - WC-kalusteiden ja viemäriputkien kaikki kumiyhteet vaihdetaan uusiin  
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 - 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:  
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 - teetetään suunnitelma IV-suunnittelijalla ilmanvaihdosta nykyisillä laitteilla ja 
 kanavilla  

 - 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:  
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 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. 
 
 3. Vuoden 2018 talousarvioon varataan määräraha päiväkerhokiinteistön 
 salaojitus- ja kattovesien poistojärjestelmien rakentamiseen. Määrärahan 
 tarve tarkentuu suunnitelmien ja kustannusarvion valmistuttua.   
 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
   
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, kuitenkin kohta 3 tullaan toteuttamaan 

mahdollisesti vasta vuonna 2019. 
 
 
 

 
36 § TALOUDEN TOTEUTUMA 31.10.2017 SEKÄ VEROTULOKERTYMÄ 

30.11.2017 
 

 Talousjohtaja esittelee toteumavertailun 31.10.2017 sekä verotulokertymän 
30.11.2017. (LIITE 2 ) 

 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

37§ KAPPELINEUVOSTON JÄSENEN VALINTA 
 Kirkkoneuvosto 09.10.2017/97 § 
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 Ylihärmän kappelineuvoston jäsen Matti Rinkineva on muuttanut paikkakunnalta. 
Rinkinevan vaalikelpoisuus on lakannut 1.8.2017. Rinkinevan tilalle on valittava 
uusi kappelineuvoston jäsen. 

  
Päätösesitys: 

 Kirkkoneuvosto keskustelee Ylihärmän kappelineuvoston jäseneksi valittavasta 
henkilöstä. Kirkkoneuvosto lähettää valintaesityksensä kirkkovaltuustolle. 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi Ylihärmän 
kappelineuvoston jäseneksi Leena Mäkelää. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 

38 § KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 
3/30.5.2017 
41§ Kauhavan kirkon maalausurakoitsijan valinta 

42§ Kauhavan kirkon ulkopuolisten korjaustöiden urakoitsijavalinta 
44§ Herättäjäjuhlien vastuuhenkilöiden valinta 
45§ Hautapaikkojen luovutukset 
 
4/08.8.2017 
56§ Kauhavan seurakunnan talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman 

laadintaohjeet vuosille 2018-2020 

57§ Herättäjäjuhlien pääsihteerin valinta 

58§ Herättäjäjuhlien järjestämissopimus 
59§ Maanvuokrasopimus LSK Business Park Oy:n kanssa 
60§ Virkavapaa-anomus 

61§ Kanttorin viransijainen 
62§ Työvapaa-anomus 
63 § Lastenohjaajan määräaikainen työsuhde 
64§ Lausunto virkavapaa-anomuksesta 
65§ Irtisanoutuminen 
66§ Kirkolliskokouksen lausuntopyyntö 
5/29.8.2017 
76 § Kirkkohallituksen tulevaisuuskyselyyn vastaaminen 
 
6/12.9.2017 
83 § Nuorisotyönohjaajan viran siirto Kauhavalta Alahärmään 
84 § Nuorisotyönohjaajan viran siirto Alahärmästä Kauhavalle 
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85 § Edustajan valinta ehkäisevän päihdetyön ryhmään 
86 § Muistolehdon käytön ohjeistaminen 
87 § Ellen Kecklundin testamentti 
 
7/09.10.2017 
96 § Sivutoimilupahakemus 
98 § Tiedotustoiminnan nimen muuttaminen 
99 § Nuorisotyönohjaajan valinta 
100§ Kanttorien osallistuminen muistotilaisuuksiin 
 
8/21.11.2017 
112§ Henkilöstön kehittämissuunnitelman (koulutussuunnitelman) hyväksyminen 

vuodelle 2018 
113§ Lausunto hiippakunnallisen keskusrekisterin perustamisesta  
114§ Koordinaattorin vaihto 
115§ Hautapaikkojen takaisinluovutukset 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 
 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

 

39 § VALTUUSTOALOITTEET 
 

Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa 
valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 

 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston 
valmisteluun. 
 
 

Päätös: Ei valtuustoaloitteita 
   
 
40  § ILMOITUSASIAT  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
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Päätös:  Ei ilmoitusasioita   
 
 
 
41 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
 
Päätös: Ei muita asioita 
 

 
 

42 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. (LIITE 3 ) 
 
Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.   
 
 
  

43 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 21.43. 
 
 Lopuksi veisattiin virsi 560 säkeistöt 1,4 ja 5 
  
 
   
 

Kirkkovaltuusto 12.12.2017 
 
 
  

Kokouksen puolesta 
 
 
 
  Marketta Heikkilä   Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja   sihteeri 
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 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
  
 Kauhavalla 14.12.2017  
 
 
  

Maarit Tammisto   Esa Vaittinen  
 
 
  

 
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 12.12.2017 pidetyn 
kokouksen asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan 
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 05.12.-12.12.2017. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä 
Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla 15.12.2017 - 15.01.2018. 


