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Aika: Ti  25.10.2022 klo 19.00–20.10.  

                                                                 

Paikka: Kauhavan seurakuntakoti, Kirkkotie 3b      
 

Läsnä: Aaramaa Simo   
 Erkinheimo Heikki   
 Heikkilä Marketta 
 Heinonen Aarno   
 Jokinen Lauri 
 Kari Jorma 
 Karjanlahti Tapio 
 Korpi Eija 
 Kuoppala Helena 
 Laakso Eeva-Maria 
 Lammi Sinikka varajäsen  
 Marsch Oona-Mari 
 Mäkinen Aira 
 Mäkinen Päivi  
 Peltola Asko 
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Esa 
 Rantala Suvi  
 Rintanen Mari  
 Seppä-Lassila Marjatta   
 Vaittinen Esa 
 

Poissa: Alatalkkari Anna-Maija 
 Erkkilä Leena 
 Heinonen Ritva 
 Malmi Pirkko 
 Palojärvi Pauliina 
 Saarijärvi Sirpa 
 Vainionpää Leena 
   
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 21 jäsentä  .  
 
Muut läsnäolijat: 
 
 Jormakka Jyrki kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa                   talousjohtaja, sihteeri 
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Asiat: 36- 49 § 

 

   
  

36 § KOKOUKSEN AVAUS 

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

  

 

 

37 § 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 18.10.2022 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkolli-
sissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille sähköpos-
titse 14.10.2022. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kirkko-
herranviraston ilmoitustaululla 18.10-25.10.2022. 
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  

    

  

 

 

 

38 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO 
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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 Kuoppala Helena ja 
Laakso Eeva-Maria . Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa  27.10.2022 
kello 09.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan talous-
toimistossa ajalla 28.10.2022-27.11.2022 klo 9-14.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 
  
 

  

  

39§ ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

 
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat 
valtuutetut Helena Kuoppala ja Eeva-Maria Laakso. 

 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin  

 

 

 

 

40 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 
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41 § KAPPALAISEN VIRAN PERUSTAMINEN  
 
  Kirkkoneuvosto 21.06.2022/51§ 

 

 Kirkkoherran valmistelu 

 Kirkkohallitus on kokouksessa 25.5.2022 päättänyt Evijärven ja Kauhavan seurakun-
tien liittymisestä 1.1.2023 (liite 2). Päätöksen mukaan Evijärven seurakunnan kirk-
koherran virka lakkaa olemasta liitoksen yhteydessä. 
Tulevaisuuden kannalta on selvää, että Evijärven alue tarvitsee myös tulevaisuudessa 
oman papin. Asiasta on vallinnut yksimielisyys myös seurakuntien luottamushenki-
löiden yhteisissä tapaamisissa. Näin ollen Kauhavan seurakuntaan on perustettava 
Evijärven aluetta varten kappalaisen virka. Viran perustamisesta päätöksen tekee 
kirkkovaltuusto. Samoin virantäytöstä päättää kirkkovaltuusto. 
Vallitsevissa olosuhteissa on tarpeen huomioida yhteistyö Evijärven seurakunnan 
kanssa. Evijärven kappalaisen valinta voisi kulkea suorimman reitin asemasta siten, 
että Kauhavan kirkkovaltuuston perustettua viran, seuraisi hakuaika ja tuomiokapi-
tulin lausuntomahdollisuus hakijoista. Tämän jälkeen Evijärven kirkkoneuvosto voisi 
antaa oman lausuntonsa kappalaisen vaalista. Vasta sen jälkeen Kauhavan kirkkoneu-
vosto tekisi asiassa esityksen ja kirkkovaltuusto toimittaisi kappalaisen vaalin. Tällä 
tavoin seurakuntien luottamuselimet voisivat toimia yhteistyössä kappalaisen valin-
nassa. 
 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 Kirkkoneuvosto päättää 
1) Esittää kirkkovaltuustolle Kauhavan seurakuntaan perustettavaksi uutta kappa-

laisen virkaa 1.1.2023 alkaen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen. 
Virkapaikka on Evijärven kirkko. 

2) päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää virantäytöstä lausunnon Evijär-
ven kirkkoneuvostolta 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin 
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42 § VALTUUSTOALOITE 
 

 Kirkkoneuvosto 21.06.2022/53§ 

 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

 ____________________________________________________________ 

 
Kirkkovaltuusto 31.05.2022 31§ 

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

 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun. 
 

Päätös: Esa Puronvarsi esitti kirjallisena valtuustoaloitteen koskien valtuuston 
kokousten kokoontumispaikkojen toteutusta tasapuolisesti eri kaupunginosissa sekä 
tulevaisuudessa myös Evijärven osalta (liite 7). 

 
 Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun 
 
__________________________________________________ 
 

Kirkkovaltuuston kokousten järjestäminen onnistuu tarvittaessa seurakunnan eri alu-
eilla. Lisäjärjestelyjä tarvitaan vain vähän. Kustannuksista on vaikea tehdä laskelmia 
ennen kuin seurakuntavaalit on pidetty. Joka tapauksessa kustannusvaikutus kirkko-
valtuuston talousarvioon on pieni.  
Ehdotus koskee valtuuston työskentelyä. Esittelijän puolesta voi todeta, että muu-
toksen toteuttaminen on mahdollista (liite 3). 

 
____________________________ 
 

Talousjohtajan päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta. Kirkkoneuvosto ilmaisee kantansa aloitteeseen. 
Kirkkoneuvosto lähettää asian kirkkovaltuuston päätettäväksi.  
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Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi valtuuston 
kokouspaikkojen tasapuolista toteutusta eri kaupunginosissa huomioiden myös Evi-
järven alueen liittymisen. 

 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin (valtuustoaloite liite 1). 

 

 

 

43 § ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRITTÄ-

MISESTÄ VUODELLE 2023 
 

 Kirkkoneuvosto 04.10.2022/64§ 

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 ja maksut kirkon keskusrahastolle). Kirkkovaltuusto vahvistaa tulove-
roprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0.05 prosenttiyksikköön.”  
Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallituk-
selle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a §).  
 
Verotulokertymä (Liite 2)  
 
 

Vuoden 2023 taloussuunnitelmassa seurakunnan kokonaismenot pohjautuvat tämän 
vuoden tasolle muuten, mutta energian hintaan arvioidaan noin kaksinkertaiseksi. 
Suunnitelman mukaisen seurakunnallisen toiminnan kulujen tulisi olla lähes kuluvan 
vuoden toimintasuunnitelman mukaisia.  
 

Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. Nyt Kirkkohal-
lituksen julkaiseman yleiskirjeen nro 16/2022 (28.4.2022) mukaisesti veroprosenttia 
tulisi laskea (liite 3). Perusteena on Valtiovarainministeriön vero-osaston tekemä las-
kelma soteuudistuksen yhteydessä tehtävän verouudistuksen vaikutuksesta kirkol-
lisveroprosenttiin.  
 
Valmistelijan esitys on, että kirkollisveroprosentti lasketaan varovasti lukemaan 1,7. 
Perusteluna on kaksi asiaa: Evijärven alijäämäinen seurakuntatalous liittyy ensi 
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vuonna Kauhavaan. Toiseksi energian hinnat ovat tulevana vuonna huomattavan kor-
kealla. 

 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan seura-
kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,70 %. Laskua on 0,05 %.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin  

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin (verotulokertymä liite 2 sekä Kirkkohallituksen yleiskirje 

nro 16/2022 liite 3). 

 

 

 

 

44 § SOPIMUS SIELUNHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAI-

RAANHOITOPIIRISSÄ / HYVINVOINTIALUEELLA 
 

 Kirkkoneuvosto 04.10.2022/67§ 

Kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelu 
 

Liitteenä (liite 5) on esitys hyväksyttäväksi uudeksi sopimukseksi sielunhoidon jär-
jestämisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Sopimus on jo allekirjoitettu ny-
kyisen sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen seurakunnan osalta. Uusi sopimus astuu voi-
maan 1.1.2023 lukien. 
Kirkkoneuvosto arvioi sopimuksen sisällön, ja päättää esitetäänkö sen hyväksymistä 
kirkkovaltuustolle. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

  
 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle sopimuksen hyväksymistä  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin (sopimus liite 4). 



 
   KAUHAVAN SEURAKUNTA         PÖYTÄKIRJA 3/2022                8(10)            
   KIRKKOVALTUUSTO                   25.10.2022   

______________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 

                                    /               
 

 

 

 

45§  VALTUUSTOALOITTEET 

 
Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuus-
toaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 
 
Esa Puronvarsi, Helena Kuoppala ja Asko Peltola jättivät kirjallisen aloitteen koskien 
kirkkoherranviraston palveluiden ja saatavuuden parantamista tai kehittämistä digi-
taalisesti (liite 5). 

 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi, ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 
 

 

 

 

46 § ILMOITUSASIAT  
 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 1.2.2023 Nina Eskoli aloittaa Kortesjärven kappalaisena 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi   

 

 

 

 

47 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
Keskusteltiin uurna- ja muistolehtojen tarpeellisuudesta koko seurakunnan alueella. 
Todettiin, että asiaan palataan budjettivalmistelun yhteydessä. 
 
Esitettyyn kysymykseen Kortesjärvelle tulleiden lahjoitusvarojen käytöstä, vastattiin,  
että varat on käytetty seurakuntatalo Messin varustamiseen. 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

 
 

48 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen (Liite 6 ). 
 

Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan  
  
 
 
  

49 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 20.10 
 
  

 

 
Kirkkovaltuusto 25.10.2022 

 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
  Esa Vaittinen  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
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 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
  
 Kauhavalla 27.10.2022  
 
 
  

Helena Kuoppala  Eeva-Maria Laakso   
 
 
  

 
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 25.10.2022 pidetyn kokouksen 
asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla 18.10-.25.10.2022. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kau-
havan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 28.10.2022-
27.11.2022.  


