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Aika: Ma  31.05.2021 klo 19.00–20.54  

                                                                 

Paikka: Kauhavan seurakuntakoti, Kirkkotie 3b      
 

Läsnä: Aaramaa Simo 
 Alatalkkari Anna-Maija  

 Erkinheimo Heikki 
 Erkkilä Leena  

 Heikkilä Marketta 
 Heinonen Aarno  

 Heinonen Ritva  
 Hirvelä Kari  

 Jokinen Lauri  
 Karjanlahti Tapio 
 Koivisto Martti varajäsen 

 Korpi Eija 
 Kuoppala Helena varajäsen 

 Laakso Eeva-Maria 
 Lammi Sinikka varajäsen 

 Malmi Pirkko  
 Mäkinen Aira 

 Mäkinen Päivi 
 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 
 Poltto Sisko  varajäsen  
 Rintanen Mari   
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
 Vainionpää Leena  
 Vaittinen Esa 
  
 
Poissa: Annala Marja-Liisa 

 Kari Jorma 
 Marsch Oona-Mari 
 Puronvarsi Esa 
 Rantala Suvi  
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 26   .  
 
Muut läsnäolijat: 
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 Jormakka Jyrki kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa                   talousjohtaja, sihteeri 
 

Asiat: 16-30 § 

   
  

16 § KOKOUKSEN AVAUS 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen 

osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja muut asianosaiset 
 

 
  

 

17 § 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 24.05.2021 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkolli-
sissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille 

24.05.2021. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kirkkoherran-
viraston ilmoitustaululla 24.05-31.05.2021. 
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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18 § 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 Pellinen Tarja ja Puron-
varsi Esa. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa keskiviikkona 
02.06.2021 kello 9.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan talous-

toimistossa ajalla 03.06.2021-01.07.2021 klo 9-14.  
 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Pellinen ja Mari Rintanen 

  
 

  

  

19§ ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 

Puheenjohtajan päätösesitys:  
 

Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat 
valtuutetut Tarja Pellinen ja Esa Puronvarsi. 

 
Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin  Tarja Pellinen ja Mari Rintanen  

 

 
 

 
20 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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21 § VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSIT-
TELY 

 
 Kirkkoneuvosto 31.03.2021/36§ 

Kirkkoherran ja talousjohtaja valmistelu 

Kirkkoneuvoston on KJ 15:6 §:n mukaan laadittava kultakin kalenterivuodelta toi-

mintakertomus seurakunnan hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvon-
nasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.    Toiminta-
kertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä 
olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen 
liitetiedoissa.  
 
Tilinpäätöksen muodostavat tilinpäätöskirja ja tilinpäätösasiakirjoina laaditut tase-
erittelyt (LIITTEET 1-2). Tilinpäätöskirjassa on kirkkoneuvoston kertomus kirkkoval-
tuustolle vuoden 2020 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätös sisältää 
myös erilliskirjanpitona hoidettavan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka yhdis-
tetään tilinpäätöksessä seurakunnan pääkirjanpitoon.  
 

Kauhavan seurakunnan vuoden 2020 tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 103.216,79 
euroa.   

 
Kokonaisverotulot nousivat vuonna 2020 n. 3.000 € (edelliseen vuoteen verrattuna).  
Kirkollisverotuloja kertyi n. 3.500 € enemmän ja valtionrahoitusosuutta 500  € vähem-
män (edelliseen vuoteen verrattuna). Talousarvioon verrattuna kokonaisverotulot olivat 
118.000 € arvioitua suuremmat.  

 

 
Käyttötalouden toimintatuotot olivat 305.445,33 € (ei sisällä sisäisiä eriä), laskua  
edelliseen vuoteen verrattuna n. 152.700 € .  Käyttötalouden toimintakulut olivat 

2.992.808,93 €, laskua n. 355.700 € edelliseen vuoteen verrattuna. 
 

Seurakunnan tase päättyy kokonaissummaan 7.551.803,32 €, josta hautainhoitora-
haston osuus on 127.244,64 €. 

  
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yh-

teydessä esityksen tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi 
toimenpiteiksi.  

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto käsittelee Kauhavan seurakunnan vuoden 2020 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle: 
 
 1) että tilikaudelta 2020 tulos on 81.306,50 euroa.   
 2) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 21.910,29 euroa 

 3) että tilikaudelta 2020 syntynyt 103.216,79 euron suuruinen ylijäämä   
     siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille 

 4) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 5.101,65 euron alijäämää, 

siirretään  hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille.  

 
 

Kirkkoneuvosto hyväksyy Kauhavan seurakunnan vuoden 2020 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöskirjan.  

 
 Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään 

 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 
 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Kirkkovaltuuston päätös: 

 Kirkkovaltuusto hyväksyi Kauhavan seurakunnan vuoden 2020 toimintakertomuk-

sen ja tilinpäätöksen yksimielisesti (liitteet 1-2). 
 

 

 

 

22 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMI-

NEN VUODEN 2020 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 

 
 Kirkkoneuvosto 18.05.2021/59§ 

 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

 Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on laa-
dittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 10.05.2021 tilintarkas-

tuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (liite 1). 
  

 Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan 

hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2020. 
 

Talousjohtajan päätösesitys: 
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 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi ti-

lintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja ta-
loutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.-31.12.2020. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen (Tilintarkastuskertomus liite 3) 
 

 
 

 

23 § ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRITTÄ-

MISESTÄ VUODELLE 2022 

 

 Kirkkoneuvosto 18.05.2021/60§ 

 
Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

 
KL:n 15 luvun 2 §:n mukaan ”Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen 

hankkimiseen, joita tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin (seurakunnan tehtävien 
toteuttaminen sekä maksut kirkon keskusrahastolle). Kirkkovaltuusto vahvistaa tu-
loveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0.05 prosenttiyksik-
köön.”  Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti vero-
hallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 
a §).  
 

Verotulokertymä (Liite 2)  
 
 

Vuoden 2022 taloussuunnitelmassa seurakunnan kokonaismenot pohjautuvat tämän 

vuoden tasolle. Suunnitelman mukaan seurakunnallinen toiminta on lähes kuluvan 
vuoden toimintasuunnitelman mukainen. Koronaepidemian vaikutuksia on melko 

vaikea ennustaa. Seurakunnalle on annettu säästövelvoitteet kulujen karsimiseksi 
360 000 euroa vuosien 2020- 2022 loppuun mennessä 
 

Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. Kirkkovaltuusto 

on vuoden 2020 joulukuussa hyväksynyt vuosien 2021-2023 toiminta- ja talous-
suunnitelman, joka rakentui 1,75 tuloveroprosentille. 
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Talousjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan seurakunnan 
vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,75 %. 

  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Kirkkovaltuuston päätös: 

 Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti 
 

 
 

24 § PIISPANVAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA 
 

 Kirkkoneuvosto 18.05.2021/62§ 
 
Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Piispa Simo Peura on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.2.2022. Lapuan hiippakunnan 
tuomiokapituli on määrännyt piispanvaalin toimitettavaksi marraskuussa 2021 (liite 
4.) Maallikkovalitsijoiden määräksi hiippakunnassa on määritelty kirkon vaalijärjes-
tyksen mukaisesti 452. Kauhavan seurakunnasta valitaan kirkkovaltuustossa maallik-
kovalitsijoiksi 14 vaalikelpoista henkilöä.  

Vaalikelpoinen on seurakunnan jäsen, joka  
a) on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu, kastettu ja konfirmoitu 

b) on viimeistään vaalipäivänä 18-vuotta täyttänyt 
c) ei ole vajaavaltainen 

Papeilla on piispanvaalissa oma äänioikeus. Tästä syystä papit eivät voi osallistua pää-
töksentekoon, jossa valitaan maallikkovalitsijoita.  

 
Kirkkoherran päätösesitys: 

  
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 14 maallikkovalit-
sijaa piispanvaaliin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 
Valtuuston puheenjohtaja ja kirkkoherra poistuivat kokouksesta tämän pykälän kä-

sittelyn ajaksi, koska papisto ei voi osallistua maallikkovalitsijoiden valintaan. 



 

   KAUHAVAN SEURAKUNTA         PÖYTÄKIRJA 2/2021                8(11)            
   KIRKKOVALTUUSTO                   31.05.2021   
______________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 

                                    /               

 
 

Valtuuston varapuheenjohtaja Ritva Heinonen toimi puheenjohtajana tämän pykälän 
ajan. 
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Simo Aaramaan esityksestä seuraavat maal-
likkovalitsijat piispanvaaleihin: 
Aaramaa Simo 
Alatalkkari Anna-Maija 
Erkinheimo Heikki 

Heikkilä Marketta 
Heinonen Ritva 

Hirvelä Kari 
Kari Jorma 

Korpi Eija 
Laakso Eeva-Maria 

Malmi Pirkko 
Mäkinen Päivi 

Palojärvi Inka 
Puronvarsi Esa 
Saarijärvi Sirpa 

 
 

 
 

 

25 § KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 

 

 1/26.01.2021 

7 § Herättäjuhlien uudet järjestämissopimukset 
8 § Sopimus Kauhavan säästöpankin kulttuurisäätiön kanssa flyygelistä 

9 § Koordinaattorien valinta vuosille 2021-2022 
10 § Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien valinta vuosille 2021-2022 

11 § Seurakunnan edustajan valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 
2021-2022 

12 § Kirkkoneuvoston edustajat alue- ja kappelineuvostoihin vuosille 2021-

2022 
13 § Hautausmaakatselmuksen suorittajien valinta vuosille 2021-2022 

14 § Rakennustoimikunnnan nimeäminen vuosille 2021-2022 
15 § Lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö ja automaatio materiaalin myynti hylä-

tystä pysäkki-rakennuksesta 
 

  
 2/09.03.2021 

25 § Kirkkoneuvoston arvio seurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 
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26 § Kortesjärven kirkon, kellotapulin ja huoltorakennuksen maalausura-
koitsijan valinta 

 
 
 3/30.03.2021 

37 § Lähetysmäärärahojen jako v.2021 
38 § Aloite kokouspalkkioiden korottamisesta 

 
 

 4/27.04.2021 
48 § Vuokrasopimus Kortesjärven seurakuntataloa korvaavaksi tilaksi 

49 § Rakennuspiirustusten hyväksyminen 
 

 5/18.05.2021 
61 § Irtisanoutuminen  

63 A § Ostotarjous asunto-osakkeesta Leipurintie 14 Kortesjärvi 
 

  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
 

 
 

26 § 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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27 § ILMOITUSASIAT  
Vuokarasopimus koskien Kortesjärven kappeliseurakunnan kokoontumistiloja alle-
kirjoitettiin 31.5.2021 Kauhavan kaupungin kanssa 
 
Kortesjärven kirkon ja kellotapulin ulkopuolisiin korjaustöihin saatiin kirkkohallituk-
selta avustusta 120 500 euroa. 
 
Herättäjäjuhlista annettiin tilannekatsaus. 9-10.10.2021 järjestettäisiin kiitosjuhla 

 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi   
 

 
 

28 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Päätös: Ei muita asioita 
 
 

 

29 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen (Liite 4 ). 
 

Päätös:   
  
 
 
  

30 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 20.54. Lopuksi laulettiin virsi 

571. 
 
 
  

 

 
Kirkkovaltuusto 31.05.2021 

 
 Kokouksen puolesta 
 
 

 
 

  Esa Vaittinen Ritva Heinonen  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja puheenjohtaja §24   sihteeri 

 § 16-23 ja 25-30 käsittelyssä 
 kohdalla 
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 

 
  

 Kauhavalla 02.06.2021  
 

 
  

Tarja Pellinen  Mari Rintanen  
 

 
  

 
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 31.05.2021 pidetyn kokouksen 
asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla  24.05-.31.05.2021. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kau-
havan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 03.06.2021-

01.07.2021.  


