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Aika: Ti  12.04.2022 klo 19.00–19.25  

                                                                 

Paikka: Kauhavan seurakuntakoti, Kirkkotie 3b      
 

Läsnä: Aaramaa Simo  
 Alatalkkari Anna-Maija  
 Erkinheimo Heikki  
 Heinonen Aarno  
 Heinonen Ritva varapuheenjohtaja  
 Jokinen Lauri  
 Karjanlahti Tapio 
 Koivisto Martti varajäsen 
 Korpi Eija 
 Kuoppala Helena 
 Laakso Eeva-Maria 
 Lammi Sinikka varajäsen 
 Malmi Pirkko 
 Marsch Oona-Mari 
 Mäkinen Aira 
 Mäkinen Päivi  
 Pellinen Tarja 
 Poltto Sisko  varajäsen  
 Rantala Suvi  
 Rintanen Mari   
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
 Vainionpää Leena  
  
 

Poissa: Erkkilä Leena jäsen 
 Heikkilä Marketta jäsen 
 Kari Jorma  jäsen 
 Palojärvi Inka jäsen 
 Peltola Asko  jäsen 
 Puronvarsi Esa jäsen 
 Vaittinen Esa puheenjohtaja 
 

 
   
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla  23 .  
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Muut läsnäolijat: 
 
 Jormakka Jyrki kirkkoherra poissa 
 Rämäkkö Esa                   talousjohtaja, sihteeri 
 

Asiat: 1- § 

   
  

1 § KOKOUKSEN AVAUS 

 
Varapuheenjohtaja Ritva Heinonen avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja to-
dettiin kokoukseen osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja 
muut asianosaiset 

 
 

  

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

  
 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjoh-
tajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloi-
neen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta.  

 
Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviras-
ton ilmoitustaululla 05.04.2022 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkolli-
sissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille sähköpos-
titse 05.04.2022. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kirkko-
herranviraston ilmoitustaululla 05.04-12.04.2022. 
Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli vähintään 
puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on päätösvaltai-
nen.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  
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3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO 

 
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytä-
kirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päät-
tää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina toimivat Erkkilä Leena ja Heik-
kilä Marketta . Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa  14.04.2022 kello 
09.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan talous-
toimistossa ajalla 15.04.2022-16.05.2022 klo 9-14.  

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarno Heinonen ja Lauri Jokinen 
  
 

  

  

4§ ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

 
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat 
valtuutetut Leena Erkkilä ja Marketta Heikkilä. 

 

Päätös:  Ääntenlaskijoiksi valittiin Aarno Heinonen ja Lauri Jokinen 

 

 

 

 

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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6 § EDUSTAJAN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN LAPUAN HIIPPAKUNNAN 

ALUEKESKUSREKISTERIN YHTEISJOHTOKUNTAAN 
   

 Kirkkoneuvosto 15.03.2022/5§ 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuustoa on pyydetty nimeämään edustaja yhteis-
johtokunnan jäseneksi vuosille 2022-2023. Esittelijän inhimillisen erehdyksen 
vuoksi asia unohtui kirkkoneuvoston esityslistalta viime marraskuun kokouksessa.  
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kauhavan seurakunnan edustajan ja vara-
jäsenen valitsemista Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokuntaan.  

 

Päätös:  Kirkkoneuvosto suosittelee kirkkovaltuustolle esitettäväksi Tiina Var-
jolaa ja varalle Marketta Heikkilää. 

 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 
 
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

  

 

 

 

7 § SEURAKUNTIEN YHTEISEN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNNAN 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN 
 

 Kirkkoneuvosto 15.03.2022/6§ 

Valmistelu kirkkoherra Jyrki Jormakka 
 
Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuustoa on pyydetty nimeämään edustaja ja varajä-
sen Seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön johtokuntaan kaudelle 2022–2025. 
Viesti aiheesta on saapunut seurakuntaan 21.12.2021.   
 
Kirkkoherran päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kauhavan seurakunnan edustajan ja vara-
jäsenen valitsemista Seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön johtokuntaan kau-
delle 2022-2025. 

 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Marjatta Seppä-Lassilaa ja 
varalle Marita Kunnaria tai Mari Rintasta. 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
Seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön johtokuntaan kaudelle 2022-2025 valit-
tiin yksimielisesti varsinaiseksi jäseneksi Marjatta Seppä-Lassila ja varajäseneksi 
Mari Rintanen. 

 

  
  

8 § KIRKKONEUVOSTON JÄSENEN VALINTA 
 

 Kirkkoneuvosto 15.03.2022/7§ 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Kirkkoneuvoston jäsen Kari Hirvelä on kuollut 22.12.2021. Hirvelän luottamustoi-
met ovat jääneet avoimiksi.   
Kirkkolain 23. luvun 7§ mukaan kirkkovaltuustoon kutsutaan kuolemantapauksen 
yhteydessä varajäsen. Vaalituloksen mukaan hän on Asko Peltola. Muihin luotta-
mustoimiin valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalikelpoinen luottamushen-
kilö.  
 
Kirkkoherran päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon uuden 
jäsenen edesmenneen Kari Hirvelän tilalle. Valinnan osuessa nykyiseen varajäse-
neen, valitaan myös uusi varajäsen. 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto lähettää asian päätettäväksi kirkkovaltuustolle 

 
 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin yksimielisesti Kari Hirvelän tilalle 

Aira Mäkinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Aarno Heinonen. 
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9 § KAPPELINEUVOSTON JÄSENEN VALINTA 
 

 Kirkkoneuvosto 15.03.2022/8§ 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Kari Hirvelän kuolemantapauksen vuoksi Ylihärmän kappelineuvostoon jää varsi-
naisen jäsenen paikka avoimeksi.   
 
Kirkkoherran päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Ylihärmän kappelineu-
vostoon uuden jäsenen.  Valinnan osuessa nykyiseen varajäseneen, valitaan myös 
uusi varajäsen. 
 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto lähettää asian päätettäväksi kirkkovaltuustolle 
 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Ylihärmän kappelineuvoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin yksimielisesti Kari Hir-

velän tilalle Pirkko Aalto ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Aarno Heinonen 
 
 

 

 

10§ ALUENEUVOSTON JÄSENEN VALINTA 
 

 Kirkkoneuvosto 15.03.2022/9§ 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Kirkkovaltuuston ja Kauhavan alueneuvoston jäsen Marja-Liisa Annala on kuollut 
29.8.2021.  
Kirkkovaltuustossa hänen tilalleen tuli vaalituloksen perusteella Helena Kuoppala. 
Alueneuvoston kokouksiin on kutsuttu varajäsen. Kirkkovaltuuston tehtävänä on 
valita varsinainen jäsen. 
 
Kirkkoherran päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kauhavan alueneuvos-
toon uuden jäsenen.  Valinnan osuessa nykyiseen varajäseneen, valitaan myös uusi 
varajäsen. 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto lähettää asian päätettäväksi kirkkovaltuustolle 
 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Kauhavan alueneuvostoon  varsinaiseksi jäseneksi valittiin yksimielisesti Marja-Liisa 

Annalan tilalle Tiina Roumio ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannele 
Kihlman. 

 

 

 

11§ LAUSUNTO SEURAKUNTALIITOKSESTA EVIJÄRVEN SEURAKUNNAN 

KANSSA 
 
 Kirkkoneuvosto 15.03.2022/11§ 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kokouksessaan 9.2.2022 tehdä 
aloitteen Kauhavan ja Evijärven seurakuntien yhdistämisestä vuoden 2023 alusta al-
kaen. Aloite perustuu seurakuntarakenneselvitykseen, joka on laadittu Kauhavan, 
Alajärven, Lappajärven, Evijärven ja Vimpelin osalta (liite 2). 
 
Seurakunnan lausunnon asiassa antaa kirkkovaltuusto. Lausunnon perustana on 
aloite seurakuntajaon muuttamisesta ja lausuntopyyntö. Ne ovat esitettynä tuomio-
kapitulin päätöksessä seuraavasti: 
 
ALOITE SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISESTA 
a) Seurakuntajaon muutoksen muoto. Evijärven seurakunta lakkautetaan 
31.12.2022 lukien ja liitetään osaksi Kauhavan seurakuntaa1.1.2023 lukien. 
Uusi seurakunta muodostuu Kauhavan ja Evijärven kuntien alueesta. 
b) Suunnitellun laajentuvan seurakunnan nimi on Kauhavan seurakunta (KJ 
13:11). 
c) Evijärven seurakunnan kirkkoherranviralla ei ole tällä hetkellä vakinaista 
viranhaltijaa, nykyisen virkaa tekevän viranhaltijan viranhoitomääräys päättyy 
31.12.2022, jonka jälkeen Evijärven seurakunnan kirkkoherranvirka 
lakkautetaan. 
d) Evijärven seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja työntekijät siirretään 
Kauhavan seurakuntaan vanhoina työntekijöinä. Siirretyllä viranhaltijalla ja 
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pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla 
työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut 
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin 
kuuluneet vastaavat edut. (KL 13:2). 
e) Evijärven seurakunnan omaisuus, velat ja vastuut siirtyvät Kauhavan 
seurakunnan vastattavaksi 1.1.2023 lukien (KL 13:4). 
f) Kirkkohallitusta pyydetään määräämään seurakuntien vapaaehtoisten 
rahastojen käyttämisestä edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti. 
(KJ 13:6) 
g) Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto muodostetaan 
seurakuntavaalien 2022 tuloksen perusteella (KL 23:10§). 
h) Kirkkohallitusta pyydetään määräämään, että ennen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin mahdollisista 
valituksista huolimatta. 
 
 
LAUSUNTOPYYNTÖ 
Tuomiokapituli kuulee aloitteesta Kauhavan ja Evijärven seurakuntaa. 
Kuulemisessa pyydetään: 
- Lausumaan Kauhavan ja Evijärven seurakuntien seurakuntajaon 
muuttamisesta tuomiokapitulin aloitteen mukaisesti; 
- Lausumaan tarvittaessa selvityksessä esille otettuihin seikkoihin; 
- Lausumaan tarvittaessa, mikäli Evijärven seurakunta päättäisi vastustaa 
seurakuntajaon muutosta, perusteltu esitys siitä, miten seurakunnan 
toimintakyky turvataan jatkossa. 
 
Yhteenvetoa rakennemuutosselvityksestä 
 
Seurakuntaliitosta koskeva olennainen tieto on esitettynä seurakuntien rakenne-
muutosselvityksessä (liite2).  

Tulevaisuuden haasteet ovat molemmissa seurakunnissa samansuuntaisia. Jäsen-
määrä jatkaa laskuaan ennustevälillä vuoteen 2040 asti. Evijärvellä suhteellinen 
lasku on hieman suurempaa. Työntekijätilanne on sellainen, että Evijärven osalta 
henkilöstökulut ovat tuloihin nähden jossain määrin koholla. Toisaalta henkilöstö-
kulujen suhteellista osuutta nostavat pienet kiinteistökulut. Evijärven talouden ko-
konaistilanne on sellainen, että henkilöstön vähentämiseksi on selvää painetta. 
Vuosikate on ollut viime vuosina suhteellisen alhainen. Aikaisempaan historiaan 
nähden metsätuotot ovat viime vuosina olleet suurempia. Eräs talouden herkkyyttä 
kuvaava asia on, että poistojen määrä on todella pieni, kun ainoa isompi rakennus 
on kirkko. Samalla selviää, että Evijärven seurakunnassa maksuvalmius on kun-
nossa. Seurakunnalla ei ole välitöntä taloudellista hätään. Keskipitkällä aikavälillä 
tilanne tulee kuitenkin ennustettavuuden valossa käymään ahtaaksi.  



 
   KAUHAVAN SEURAKUNTA         PÖYTÄKIRJA 1/2022                9(12)            
   KIRKKOVALTUUSTO                   12.04.2022   

______________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 

                                    /               
 

 

Selvityksestä käy ilmi, että Evijärvelle on hyötyä seurakuntarakenteiden yhdistämi-
sestä. Seurakunnan toiminnan jatkuvuudelle isompi taloudellis-hallinnollinen yk-
sikkö tuo lisäturvaa. Työvoimaa voidaan käyttää joustavasti eri alueilla. Myös henki-
löstön määrän sääteleminen on kaavaillussa uudessa seurakunnassa helpompaa. Se 
vähentää myös osa-aikaisuuksiin liittyviä rekrytointihuolia. Pitkällä aikavälillä hen-
kilöstökuluissa on helpompi tehdä säästöjä luonnollisen poistuman kautta. Hallinto-
jen yhdistäminen tuo myös jonkin verran säästöjä. 

Seurakuntaliitosta Evijärven kanssa arvioitaessa on tärkeää katsoa tulevaisuuteen 3–
10 vuoden aikajänteellä. Selvityksessä toteutetussa kyselyssä kävi ilmi, että 59 % 
evijärveläisistä vastaajista kannatti liitosta. Epävarmojen osuus oli 35 %. Näin ollen 
työntekijät ja luottamushenkilöt ovat valmiita muutokseen. Tämä on tulevaisuuden 
kannalta voimavara. Mahdollisuus toteuttaa seurakuntaliitos vapaaehtoisesti ja koh-
tuullisin tunnusluvuin luovat myös onnistumisen elementtejä. Koko ajan kyse on 
alueellisesta seurakunnan perustehtävän toteutumisesta. Edessä on pitkällä aikavä-
lillä jäsenmäärän laskun myötä toiminnan vähentymistä, mutta tilanteen hallittavuus 
parantuu hallinnollis-taloudellisen yhteistyöalueen kasvaessa.  

 
 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Valmistelijat esittävät, että kirkkoneuvosto päättää esittää edelleen kirkkovaltuus-
tolle Kauhavan seurakunnan lausuntona seuraavaa: 
 
Kauhavan seurakunta  
a) suhtautuu myönteisesti seurakuntajaon muuttamiseen tuomiokapitulin aloitteen 

mukaisesti.  
b) ei kommentoi seurakuntaliitosselvityksen sisältöä. 
 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

 

 

12 § KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 

 

 9/21.12.2021 
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111 § Suorituslisien maksaminen henkilöstölle vuonna 2022 
112§ Leirien turvallisuusvastaavat 
113 § Työterveydenhuollon toimintasuunnitelma 01.01.2022 – 31.12.2024 
114 § Kortesjärven monitoimitilan uusi vuokrasopimus 
 

  

 1/15.03.2022 
 
10 §    Lähetysmäärärahojen jako v.2022 
 

 

 2/29.03.2022 
 
22 §    Ylihärmän kirkonalueen ulkovalaistusurakan urakoitsijan valinta 
23 §    Kauhavan seurakuntatalon sekä nuoriso-/päiväkerhorakennuksen sala-

oja- ja kattovesiverkoston urakoitsijan valinta 
 

 
  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

13 § VALTUUSTOALOITTEET 

 
Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuus-
toaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 
 
  

 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun. 
 

Päätös: Ei valtuustoaloitteita 
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14 § ILMOITUSASIAT  
 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

Tarja ja Kerttu Pellinen ovat kutoneet lähes 250 villasukkaparia kastetuille lapsille 
annettavaksi 

 

Päätös:  Kiitettiin  suuresta työstä ja merkittiin tiedoksi   

 

 

 

 

15 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
Seuraava valtuutettujen ja työntekijöiden yhteinen tapaaminen pidetään 27.4  sovi-
tusta paikasta poiketen Ylihärmän seurakuntatalolla 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 
 

16 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen (Liite 2 ). 
 

Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan    
  
 
 
  

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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Päätös: Varapuheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 19.25.  
 
 
  

 

 
Kirkkovaltuusto 12.04.2022 

 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
  Ritva Heinonen  Esa Rämäkkö 
 varapuheenjohtaja  sihteeri 
    
  
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
  
 Kauhavalla 14.04.2022  
 
 
  

Aarno Heinonen   Lauri Jokinen  
 
 
  

 
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 12.04.2022 pidetyn kokouksen 
asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla 05.04-.12.04.2022. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kau-
havan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 15.04.2022-
16.05.2022.  


