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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 

Aika: Tiistaina 14.08.2018 kello 18.00 – 19.45  
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 

 
 

Läsnä:           Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 

Aaramaa Simo  
Alatalkkari Anna-Maija 
Jokinen Lauri 
Malmi Pirkko  
Paavola Aki 
Palojärvi Inka   
Seppä-Lassila Marjatta 
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva    

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 

Poissa:       Erkinheimo Heikki jäsen 
 Takala Paula   jäsen 

 

  

 
 

Asiat: 58- 72 § 

 

 

 

 

58 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
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Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat 

 

 

 

 

59§    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 ja varapuheenjohtajalle 07.08.2018. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                      Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
     

 
 
 

60 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin, muissa asioissa Simo 
Aaramaa halusi keskustella kunnostetuista ruumisvaunuista 

 

 

 

 

61 §   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 Jokinen Lauri ja 
Malmi Pirkko, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
16.08.2018 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 
17.08.- 31.08.2018 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Jokinen Lauri ja 
Malmi Pirkko. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti    

 

 

 

62 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TALOUSARVION, TOIMINTA- JA  

TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE 2019-2021 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
  
 Vuosien 2019-2021 toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on 

kirkkovaltuuston hyväksymä Kauhavan seurakunnan Strategia 2011. Lisäksi 
lähtökohtana ovat myös kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilinpäätös. 
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 Työalojen suunnittelua ja raportointia pyritään uudistamaan selkeämpään 
suuntaan siten, että kultakin työalalta laaditaan yksi ja yhtenäinen suunnitelma.
  

 Liitteenä oleva talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje-
ehdotus vuosille 2019-2021 jaetaan työntekijöille elokuussa.    

 

Talousarvio 

 

Verotuloennuste 
Pohjana on oletus, että veroprosentti säilyy nykyisessä 1,75:ssä. Koska 
talousennusteissa ensi vuodelle ollaan lähes nolla tasolla, ei 
kokonaisverotuloihin tässä vaiheessa ole perusteltua arvioida kasvua.  
 
Henkilöstöresurssit 
Uusia virkoja ja toimia ei perusteta. Aina viran ja tehtävän tullessa avoimeksi tai 
määräaikaisesti täytettäväksi, on jatkossakin seurakunnan tehtävä erikseen 
selvitys sen täyttämisen tarpeellisuudesta.  
 
 
Toimintatuotot 
Toiminnasta kertyvät tulot arvioidaan realistisesti. 
 
Seurakunnan perimät maksut 
Palvelujen ja tilavuokrien hinnat tarkistetaan vastaamaan tämänhetkistä 
kulutasoa. 
 
Toimintakulut 

• Seurakuntatyön, hautatoimen ja hallinnon käyttömäärärahat tulee arvioida 
vuoden 2017 toteutumien tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen työalan 
on huomioitava määrärahojen tarkoituksenmukainen mitoitus.   

• Kiinteistötoimen ylläpitokustannukset arvioidaan vuoden 2017 toteutumien 
pohjalta ja niihin lisätään mahdollinen energiakustannusten nousu. Lisäksi 
vuosikorjaukset toteutetaan kiinteistön korjaussuunnitelman mukaan. 

• Kalustehankinnat suoritetaan hankintasäännön mukaisesti ja ehdotettu 
hankinta on perusteltava. Vain myönnetty määräraha oikeuttaa 
kalustohankintaan.  

• Edelleen tavoitteena on, että vuosittainen talousarvio ja toteutuma 
vastaisivat entistä paremmin toisiaan. 

 

 
Investoinnit  

• Uusien investointien toteutus tapahtuu maltillisesti. (Investointisuunnitelma).  
   
 

Talousarvioehdotusten sovittaminen yllä oleviin raameihin edellyttää kaiken 
toiminnan suunnittelussa edelleen tiukahkoa meno kuria. 
 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
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Hyväksytään ohjeet Kauhavan seurakunnan vuoden 2019 
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2020 ja 2021 toiminta- ja 
taloussuunnitelman laatimiseksi (liite1). Toimintasuunnitelma- ja 
talousarvioesitykset on käsiteltävä alue- ja kappelineuvostoissa 21.09.2018 
mennessä.  
 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) 4346535, 040 5057415 ja talousjohtaja 
Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. 
 

 

 

63 § MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT RYN YHTEISÖJÄSENYYS 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 

 
 Kauhavan seurakunta on tehnyt yhteistyötä Medialähetys Sanansaattajat ryn (Sansa) 

kanssa vuosien ajan. Tällä hetkellä yhteistyöhön kuuluu medialähetystoiminnan 
esillä pitämistä osana lähetystyötä, lähettivierailut ja taloudellinen avustus.  

 Sansa on organisoimassa jäsenyyttään niin, että seurakunnille tarjotaan 
mahdollisuutta liittyä yhteisöjäseneksi. Tämä uusi jäsenyysmuoto on 
yhteistyösopimuksen tehneille seurakunnille maksuton. Sen tarkoituksena on 
osallistuttaa seurakuntien edustajat päätöksentekoon ja kohdentaa Sansan viestintää 
seurakuntiin uudella tavalla. Nain ollen Kauhavan seurakunnan kannalta 
yhteisöjäsenyydestä, on jossain määrin hyötyä.  

 
Päätösesitys: Esitän, että Kauhavan seurakunta liittyy Medialähetys Sanansaattajat ryn 

yhteisöjäseneksi.  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

 

64 § KAUHAVAN AA-KERHON VUOKRATUKIHAKEMUS 
 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
 
Kauhavan AA-kerho hakee jälleen toimintansa rahoittamiseen vuokratukea 
seurakunnalta.  
Vuodelle 2017 kirkkoneuvosto myönsi AA-toiminnalle vuoden määräajaksi puolet 
vuokrasta. Kaupunki oli silloin luvannut maksaa toisen puolikkaan. Silloisen 
päätöksen perusteluina oli ilmaisen kokoustilan menettäminen. AA-sitoutui jatkossa 
hankkimaan tuloja ja kattamaan vuokransa itse. 
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Nyt saapuneessa hakemuksessa käy ilmi, että AA-ryhmä saattaa itse rahoittaa 
vuokrastaan vain neljänneksen. Myös kaupungilta on pyydetty avustusta 
vuokramenoihin. Kaupungin osuudesta ei ole tarkempaa tietoa.  
AA-toiminnan luonne on tukea osallistujia alkoholittomaan elämään. Toimintaan 
kuuluu ohjelma ja toimintaperiaatteet. Seurakunnan puolelta tarjosin sähköpostitse 
toimintaa varten seurakunnan tiloja käyttöön. Se ei ollut mahdollinen vaihtoehto 
toiminnan kannalta. Esillä olevaa materiaalia on kuulemma paljon ja tila pitäisi voida 
olla ainoastaan AAn käyttöön.  
Päihdehuoltolain 3§ velvoittaa kunnat hoitamaan päihdehuollosta tarvittavassa 
laajuudessa. Tässä mielessä vastuu asiassa ei voida katsoa olevan seurakunnalla. 
Seurakunnan taloudellinen tilanne on myös alavireinen, joten uusien vastuualueiden 
ottaminen mukaan on tässäkin suhteessa tarkoin harkittava.  

 
Päätösesitys: Esitän, että Kauhavan seurakunta ei osallistu AA-toiminnan vuokrakulujen 

tukemiseen. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 
 

65 § HENKILÖSTÖASIA 
 
  
 
 

66 § HENKILÖSTÖASIA 
 
  
 

 

67 § HENKILÖSTÖASIA 
 
  
  

 

68 § MUUT ASIAT 

 

a. Kunnostetut ruumisvaunut 
Simo Aaramaa esitteli Kauhavan Alakylässä kunnostettuja ruumisvaunuja kuvien 
muodossa. Hän esitti niitä sijoitettavaksi seurakunnan maa-alueelle rakennettavaan 
vitriiniin (liite 2) 

 
Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta vilkkaasti ja esityksen tekijää pyydettiin laatimaan 

aiheesta kirjallinen aloite. 
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b. Anomus osittaisen hoitovapaan myöntämiseksi 

 
Päätös: Esitetty anomus hyväksyttiin yksimielisesti (anomus liitteenä 3) 

 

 

69 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat 
viranhaltijapäätökset. 
 
Päätös nro 13 Palkaton virkavapaus (liite 4) 
Päätös nro 14 Palkaton virkavapaus (liite 5) 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

70 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Ei talousjohtajan päätöksiä 
 
 
 

71 §  TIEDOTUSASIAT 
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 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat asiat: 
 Pysäkin tilanne 
 Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 18.9 klo 18.00 
  

Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
  
 
 

72 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (liite 5 ) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45. Lopuksi laulettiin virsi 409 
 
 
    
  
 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 16.08.2018 
 
  
  
 Lauri Jokinen  Pirkko Malmi  
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Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 17.08.- 31.08.2018 ja sen nähtävänä pitämisestä 
on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän 
seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 07.08.-
31.08.2018.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


