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Aika: To  16.12.2021 klo 19.00–21.04.  

                                                                 

Paikka: Ylihärmän seurakuntakoti, Päämajantie 29      
 

Läsnä: Alatalkkari Anna-Maija  
 Erkinheimo Heikki   
 Heikkilä Marketta 
 Heinonen Aarno   
 Hirvelä Kari   
 Kari Jorma 
 Karjanlahti Tapio 
 Korpi Eija 
 Kuoppala Helena 
 Laakso Eeva-Maria 
 Lammi Sinikka varajäsen 
 Malmi Pirkko 
 Marsch Oona-Mari 
 Mäkinen Aira 
 Mäkinen Päivi 
 Poltto Sisko  varajäsen  
 Rantala Suvi  
 Rintanen Mari   
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta   
 Vaittinen Esa 
 Ylinen Anna-Maija varajäsen 
 

Poissa: Aaramaa Simo 
 Erkkilä Leena 
 Heinonen Ritva 
 Jokinen Lauri 
 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Esa 
 Vainionpää Leena 
 
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 22 jäsentä.  
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Muut läsnäolijat: 
 
 Jormakka Jyrki kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa                   talousjohtaja, sihteeri 
 

Asiat: 42-54 § 

   
  

42 § KOKOUKSEN AVAUS 

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

 
 

  

 

43 § 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 09.12.2021 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkolli-
sissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille sähköpos-
titse 09.12.2021. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kirkko-
herranviraston ilmoitustaululla 09.12-16.12.2021. 
Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli vähintään 
puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on päätösvaltai-
nen. Kokouksessa jaetaan käsiteltävät kokousasiapaperit. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  
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44 § 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 Aaramaa Simo ja Ala-
talkkari Anna-Maija. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa  17.12.2021 
kello 12.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan talous-
toimistossa ajalla 20.12.2021-18.01.2022 klo 9-14.  

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Maija Alatalkkari ja Heikki Erkinheimo. 
  
 

  

  

45§ ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

 
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat 
valtuutetut Simo Aaramaa ja Anna-Maija Alatalkkari. 

 

Päätös:  Ääntenlaskijoiksi valittiin  Anna-Maija Alatalkkari ja Heikki Erkinheimo. 

 

 

 

 

46 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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47 § VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2022-2024 TOIMINTA- JA TA-

LOUSSUUNNITELMA  

 
 Kirkkoneuvosto 30.11.2021/97§ 

  Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukaan jokaista varainhoitovuotta varten 
seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vä-
hintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on 
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja ta-
loussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet. 
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhtey-
dessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä 
katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- 
tai alijäämä. 
 
Kirkkoneuvosto on  hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisohjeet. Oh-
jeiden 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 29.10.2021 mennessä seurakuntatyön toi-
minta- ja taloussuunnitelmaesitykset.  
 
Seurakunnan talouteen vaikuttaa nykyisen taloustilanteen lisäksi seurakunnan jäsen-
määrän tasainen lasku. Kokonaisverotulokertymäksi on vuodelle 2022 arvioitu 
3.525.000 € 

 
 Vuoden 2022 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää 1.065 € ylijäämäiseksi. 

 
  
 

Investoinnit 
Investoinnit on suunniteltu tehtäväksi eri puolille seurakuntaa. Asiaa käsiteltiin joh-
toryhmän kokouksessa 13.10.2021. 
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Keskeneräisiksi investoinneiksi jouduttiin jättämään Kortesjärven kirkon ja kellota-
pulin ulkopuolisista töistä kirkon paanukaton tervaus, sekä Kortesjärven monitoimi-
tilan kalustaminen. 
 
Uusia investointikohteita: 
Ulko-ovien sähkölukot 
Pelastustien rakentaminen ja vanhan lämpökeskuksen purku Alahärmän kirkon ym-
päristössä 
Kauhavan kirkon aikakellon korjaus 
Ulkovalojen uusinta Ylihärmän kirkon ympäristössä 
Kauhavan seurakuntatalon ja päiväkerhokiinteistön salaojitus 
 

Hautainhoitorahasto 
Hautainhoitorahaston talousarvio-osan toimintakulut ovat 150.960,00 €. 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 2) olevan 
vuoden 2022 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 toi-

minta- ja taloussuunnitelman (LIITE 1) yksimielisesti. 

 

 

 

 

48 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOUUDISTUS 

 

 Kirkkoneuvosto 30.11.2021/101§ 

  

Kirkkoherra Jyrki Jormakan sekä talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Lähtötilanne 
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Nykyinen Kauhavan seurakunta aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Silloisissa 
olosuhteissa organisaation rakenteeksi valittiin jako kolmeen kappeliseurakuntaan ja 
yhteen alueseurakuntaan. Organisaatioratkaisun taustalla oli olettamus siitä, että seu-
rakunnan toiminnan ohjaus jaetaan kahtia. Toiminnallisesta ohjauksesta vastaavat 
kappalaiset yhdessä kappelineuvostojen ja alueneuvoston kanssa. Toiminnan oli tar-
koitus jatkua pääpiirteissään entisellään silloisten työntekijöiden toimeenpanemana.  

Nykytilanne 

Kuluneen 13 vuoden aikana seurakunnan taloudelliset resurssit ovat polkeneet eu-
romäärissä suunnilleen paikallaan. Tämä on yhdessä aiemman, välttämättömiin kiin-
teistöihin kohdistuneen, korjausvelan hoitamisen kanssa johtaneet tilanteeseen, 
jossa kokoaikaisten työntekijöiden määrä on pienentynyt noin viisitoista henkilötyö-
vuotta. Alun perin ideana oli, että papit ja kanttorit sijaistavat toisiaan tarvittaessa. 
Tämä on toteutunut. Tämän lisäksi on tultu tilanteeseen, jossa muita monella alueella 
työskenteleviä toiminnallisia työntekijöitä on uutena yhteensä 10 henkilöä. Kiin-
teistö-, hautausmaa- ja keittiötyössä eri alueilla liikkuviksi on siirtynyt neljä henkilöä.  

Nykytilanteessa seurakunnassa vallitsee matriisiorganisaatio. Se merkitsee sitä, että 
työntekijät toimivat kahden päällekkäisen organisaatiokaavion alaisuudessa. Alkupe-
räisen aluehallintokaavion mukaan edetään hallinnollisia päätöksiä tehtäessä. Työn 
sisällölliset operatiiviset päätökset tehdään työalojen tiimeissä, koska vähentyneiden 
resurssien vuoksi työalojen työntekijöiden on huomioitava toistensa tehtävät suun-
nitellessaan omiaan. Nykytilanteessa esimies-alaissuhteet ovat sekavia. Alueista vas-
taavat kappalaiset eivät käytännössä voi osallistua kaikkien työalojen kokoontumi-
siin. Työalatiimeissä puolestaan ei ole esimiehiä.  

Organisaatiouudistuksen eteneminen 

Organisaatio-ongelma tuli selvästi esiin piispantarkastuksessa syyskuussa. Tarkastus-
kertomus edellyttää, että asiaa ryhdytään käsittelemään seurakunnan hallinnossa. 
Kirkkovaltuusto kokoontui 2.11.2021 pitämään iltakoulua yhdessä työntekijöiden 
kanssa. Työskentelyn tuloksena syntyi laajassa yhteisymmärryksessä ehdotus uu-
deksi organisaatiomalliksi. Tämän valmistelun sisältö vastaa iltakoulun konsensuksen 
näkemyksiä. 

Iltakoulussa sovittiin, että organisaatiouudistus käsitellään ensin periaatteellisella ta-
solla kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. Tämän jälkeen ryhdytään valmistele-
maan uuden organisaation edellyttämiä muutoksia kirkkovaltuuston työjärjestyk-
seen, kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja seurakuntarakennetta koskeviin seurakun-
nan ja tuomiokapitulin päätöksiin.  

Uuden organisaatiokaavion tiivistelmä 

  

Johtoryhmä 

Tiimikokoukset 

norm/laaja 

Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 
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 Ydinajatus on, että virallinen aluehallinto seurakunnassa korvataan työalojen tiimi-

kokouksilla. Tiimeille tulee oma esimies, joka on vastuussa toiminnan suunnittelusta 
ja arvioinnista kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle. Tiimikokoukset ovat päi-
vittäistä toimintaa koskevissa ja vuosittaista toimintaa arvioivissa tapauksissa työnte-
kijäkokouksia. Toiminnan suunnittelun osalta käytetään laajaa kokoonpanoa, jonka 
kokoonpanoon voi kuulua luottamushenkilöitä ja/tai muita seurakuntalaisia siten, 
kun myöhemmin tiimien johtosäännön mukaan päätetään. Valmistelijoiden näkemys 
on, että tiimikokouksille tarvitaan myös aloiteoikeus suhteessa kirkkoneuvostoon. 
Valmisteluprosessissa selvitetään myös tiimien kokoonpano ja lukumäärä. Jälkim-
mäisen osalta arvio liikkuu viiden ja seitsemän välillä. 

 Johtoryhmän kokoonpanosta käydyn keskustelun perusteella se käsittelisi tärkeim-
mät kirkkoneuvostolle esiteltävät asiat. Kokoonpano olisi suuruusluokassa 5-6 jä-
sentä. Sen tehtävänä on ohjata esittelijöitä valmistelun laadinnassa. 

 Kirkkoneuvoston ohjesääntöä ja kirkkovaltuuston työjärjestystä on tarkoituksenmu-
kaista tarkastella organisaatiouudistuksen yhteydessä. Niitä tulisi päivittää jossain 
määrin teknisesti organisaatiouudistuksen vuoksi. Tarkoituksenmukaisuuden perus-
teella saattaa olla myös tarpeen arvioida vuosien varrella muuttuneita hallintokäytän-
töjä. Esimerkiksi viranhaltijapäätöksiä ei enää tehdä työntekijöiden sairauspoissa-
oloista, yksikummisuudesta tai kummien lisäämisestä. Vastaavasti niitä voisi uutena 
asiana tehdä lakisääteisistä vapaista, koska niiden käsittely kirkkoneuvostossa on tur-
haa. 

 Uudistus merkitsee vain marginaalista lisäystä palkkausmenoihin suhteessa henkilös-
tömenojen kokonaisuuteen. Uusien esimiesten palkkakulujen vastapainona on myös 
kappeli- ja alueneuvostojen lakkauttamisesta koituva säästö. Euromäärinen kustan-
nusarviointi selkiytyy tiimien lukumäärän myötä jossain määrin. Taloudelliset seikat 
eivät muodostu organisaatiouudistuksessa merkitykselliseksi tekijäksi.  

 
 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se 

1) hyväksyy seurakunnan uuden hallintomallin sisällölliseksi periaatteeksi siirtymi-
sen kappelirakenteisesta aluehallintomallista työalapohjaiseen hallintomalliin 

2) valtuuttaa johtoryhmän ja kirkkoneuvoston valmistelemaan tarvittavat hallin-
toelinten toimintaa ohjaavat asiakirjat uutta organisaatiomallia vastaaviksi 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 
 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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49 § KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 

 

 6/22.06.2021 
73 § Esitys tuomiokapitulille papinvirkojen määräaikaisesta järjestelyistä  
 

  

 7/12.10.2021 
83 § Ohjeet vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuo-

sien 2023 ja 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen 
84 § Lähetysmäärärahojen jakoesitys 
85 § Edustajan nimeäminen Purmojärven rukoushuoneyhdistyksen juhla-

toimikuntaan  
86 § Leirin johtajien palkkiot 

 
 

 8/30.11.2021 
96 § Koulutussuunnitelma 
98 § Kauhavan seurakunnan edustajan valinta sairaalasielunhoidon yhteis-

johtokuntaan 
99 § Alahärmän kanttorin virkamääräys 

 100 § Kappalaisen viran aukilaittaminen 
 
  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 
 

Päätös: Mekittiin tiedoksi 

 

 

 

 

50 § VALTUUSTOALOITTEET 

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

 
Puheenjohtajan esitys: 
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Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun. 
 

Päätös: Ei valtuustoaloitteita 
 
 
 
 

  

51 § ILMOITUSASIAT  
 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 Kokouksessa jaettiin verotulokertymä marraskuun loppuun saakka (liite 2) 
  

 Tuomiokapituli oli laittanut avoimeksi Kortesjärven kappeliseurakunnan kappalaisen 
viran. Hakuaika 15.12.2021-28.01.2022. 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi   

 

 

 

 

52 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Päätös: Ei muita asioita 

 
 

53 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 

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

Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).  
  
 
 
  

54 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 



 
   KAUHAVAN SEURAKUNTA         PÖYTÄKIRJA 4/2021                10(10)            
   KIRKKOVALTUUSTO                   16.12.2021   

______________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 

                                    /               
 

 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 21.04.  
 
 

 

 
Kirkkovaltuusto 16.12.2021 

 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
  Esa Vaittinen  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
    
  
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
  
 Kauhavalla 17.12.2021  
 
 
  

Anna-Maija Alatalkkari  Heikki Erkinheimo  
 
 
  

 
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 16.12.2021 pidetyn kokouksen 
asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla  09.12-.16.12.2021. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kau-
havan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 20.12.2021-
18.01.2022.  


