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Aika: Ti  17.12.2019 klo 19.00–21.05 

                                                                 

Paikka: Kauhavan kirkko alasali, Kirkkotie 5      
 

Läsnä: Erkinheimo Heikki 
 Erkkilä Leena  
 Heikkilä Marketta 
 Heinonen Aarno  
 Heinonen Ritva  
 Hirvelä Kari  
 Jokinen Lauri 
 Kari Jorma  
 Korpi Eija 
 Kuoppala Helena varajäsen  
 Laakso Eeva-Maria 
 Malmi Pirkko  
 Mäkinen Aira 
 Mäkinen Päivi 
 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Esa 
 Rantala Suvi    
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
 Vainionpää Leena  
 Vaittinen Esa 
 Ventä Juhani  varajäsen 
 Ylinen Anna-Maija varajäsen 
  
 

Poissa: Aaramaa Simo 
 Alatalkkari Anna-Maija 
 Annala Marja-Liisa 
 Karjanlahti Tapio 
 Marsch Oona-Mari 
 Rintanen Mari 
  
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 24  .  
 
Muut läsnäolijat: 
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 Jormakka Jyrki kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa                   talousjohtaja, sihteeri 
 

Asiat: 49-65§ 

   
  

49 § KOKOUKSEN AVAUS 

 
 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja to-
dettiin kokoukseen osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja 
muut asianosaiset. 
 

  

 

50 § 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 10.12.2019 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkolli-
sissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille 
10.12.2019. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä alueseurakun-
nan ilmoitustaululla 10.12-17.12.2019. 
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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51 § 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 Hirvelä Kari ja Jokinen 
Lauri. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa torstaina 19.12.2019 kello 
9.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan talous-
toimistossa  20.12.-17.01.2020 klo 9-14.  

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Hirvelä ja Lauri Jokinen 
  
 

  

  

52 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

 
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat 
valtuutetut Kari Hirvelä ja Lauri Jokinen. 

 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti  

 

 

 

 

53 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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54 § KIRKKOVALTUUSTOON VAPAUTUNEEN PAIKAN TÄYTTÄMINEN 
 

Kirkkoneuvosto 01.10.2019 § 92 

 
Kirkkovaltuutettu Marita Kunnari on valittu diakonin virkaan Ylihärmän kappeliseu-
rakuntaan. Näin ollen hänen vaalikelpoisuutensa on päättynyt 31.8.2019 (Kirkkolaki 
23. luku 3§ 2. momentti).  

 
Kirkkoherran päätösesitys 

 
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vaalituloksen mukaisesti 
kirkkovaltuuston uudeksi jäseneksi valitaan Leena Vainionpää. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisest 

 

 

 
 

55 § ALAHÄRMÄN KAPPELINEUVOSTOON VAPAUTUNEEN PAIKAN TÄYTTÄ-

MINEN 
 

Kirkkoneuvosto 01.10.2019 § 93 

 
Kirkkovaltuutettu Marita Kunnarin vaalikelpoisuuden päätyttyä Alahärmän kappeli-
neuvostoon vapautuu yksi paikka. 

 
Kirkkoherran päätösesitys 
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kappelineuvos-
toon uuden jäsenen ja tarvittaessa uuden varajäsenen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Alahärmän kappelineuvostoon Marita Kunnarin tilalle valittiin Leena Vaismaa ja va-
rahenkilöksi Paula Pihlajamäki.   
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56 § VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020-2022 TOIMINTA- JA TA-

LOUSSUUNNITELMA  
 

 Kirkkoneuvosto 19.11.2019/103§ 
 

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 29.10.2019 mennessä seurakuntatyön toi-
minta- ja taloussuunnitelmaesitykset.  
 
Seurakunnan talouteen vaikuttaa nykyisen taloustilanteen lisäksi seurakunnan jäsen-
määrän tasainen lasku. Kokonaisverotulokertymäksi on vuodelle 2020 arvioitu 
3.354.000 € 

 
 Vuoden 2020 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää 395.509 € alijäämäiseksi. 

 

 Investoinnit 
Vuoden 2020 budjettiin ei olla esittämässä investointeja (johtoryhmän kokous 
6.11.2019) 
  

Hautainhoitorahasto 
Hautainhoitorahaston talousarvio-osan toimintakulut ovat 144.200 €. Verovaroja ei 
voi käyttää hoitohautojen kuluihin, joten hautainhoitorahaston tulojen tulee kattaa 
rahaston todelliset kulut. 
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Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä (LIITE 2) olevan 
vuoden 2020 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti pienin korjauksin tekstiosuuksien 
kohdalla, ja koulutusmäärärahaa pienentäen. 
 
Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra Jyrki 
Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 
 

  
 Kirkkovaltuuston kokous: 
 Vuoden 2020 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää 388.544 € alijäämäiseksi. Ero 

kirkkoneuvoston kokoukseen verrattuna syntyy siitä, että koulutusmäärärahoja pie-
nennettiin (liite 1). 

 
 

Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelma käy-
tiin läpi ja hyväksyttiin se yksimielisesti. 

 

 

 

 

57 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUOSILLE 2019-2022 

 

 Kirkkoneuvosto 19.11.2019 § 108 

 
 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan ”kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkoval-

tuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista 
varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan 
tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön.”  

 
  
 Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen, eikä häneen kirkko-

lain 7 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, ei myöskään 
seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija tai pysyväisluonteisessa työsopi-
mussuhteessa olevat työntekijä”. 
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 Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. 
 
 Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 

60.000,- euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole hankintalain 
(29.12.2016/1397 25§ 1.kaari) mukaan velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa. 

 
 Vuosia Kauhavan seurakunnan tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Esko Säilä 

(KPMG) ja nyt varatilintarkastajana olisi JHT, HT Ilari Karhu (KPMG) sekä avustava 
tarkastajana toimisi Toni Koivusaari (liite 4). 

 
  
 Tilintarkastustoiminnassa on eduksi, että tarkastaja tuntee seurakunnan hallintoa ja 

taloutta pidemmältä ajalta. 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 

 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi valtuustokaudelleen 
2019-2022 tilintarkastajaksi JHT, HT Esko Säilän ja varatilintarkastajaksi JHT, HT 
Ilari Karhun sekä heidän avustajaksi Toni Koivusaaren. 

 
 Päätös: Tarja Pellinen esitti asian jättämistä pöydälle. Hän halusi nähtäville tilintar-

kastusyhtiöltä sääntöjä koskien hyvää tilintarkastustapaa seurakunnassa. Inka Palo-
järvi kannatti esitystä. 

 Päätettiin äänestää. Äänestyksen tuloksena 6/5 asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä 
varten. Äänestyspöytäkirja (liite 4) 

 
  

Kirkkoneuvosto 09.12.2019 § 124 

 
 KPMG:ltä on pyydetty tarvittavia lisäselvityksiä (Liitteet 3 ja 4). 
 

 
Talousjohtajan päätösesitys: 

 
 Lisäselvityspyyntöjen jälkeen hyväksytään KPMG:n tarjous tilintarkastuksesta. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti KPMG:n tarjouksen tilintarkastuksesta (liite 
2). 
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58 § HIIPPAKUNNAN KESKUSREKISTERIN LIITTYMISSOPIMUS JA JOHTO-

SÄÄNTÖ 
  

Kirkkoneuvosto 19.11.2019 § 110 
Keskusrekisterihankkeen valmistelussa on ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi liittymissopi-
musta ja johtosääntöä on jouduttu korjaamaan vähäisissä määrin. Uudet asiakirjat on liitteenä 
6 ja 7. Asiakirjat saapuivat seurakuntaan kokouskutsun lähettämispäivänä. Tämän vuoksi uu-
den ja vanhan sopimuksen eroavaisuudet esitellään kokouksessa. 

 
Kirkkoherran päätösesitys 

 
Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden sopimuksen ja lähettää sen edelleen käsiteltäväksi kirkko-
valtuustoon. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

 

Päätös: Hiippakunnan keskusrekisterin liittymissopimus  ja johtosääntö hyväksyttiin yksi-

mielisesti (liite 3-4) 
 

 

 

59 § TALOUDEN TOTEUTUMA SEKÄ VEROTULOKERTYMÄ 30.11.2019 

 
 Talousjohtaja esittelee toteumavertailun sekä verotulokertymän 30.11.2019. 

(liite 5-6 ) 
 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

 

60 § KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 

 

 5/23.07.2019 
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 82 § Ylihärmän diakonin valinta 

6/01.10.2019 
 
90 § Kauhavan seurakunnan talousarvion, toiminta- ja  

taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2020-2022 
91 § Kortesjärven seurakuntatalon käytöstä luopuminen ja korvaavat tilat 

 

7/19.11.2019 
 

102 § Seurakunnan koulutussuunnitelma 
104 § Toimenpiteet alijäämän korjaamiseksi 
106 § Leirien ja retkien turvallisuusvastaavat 

107 § Kanttorien johtamien musiikkiryhmien määrä 

109 § Lähetysmäärärahojen jako v.2019 

110 § Hiippakunnan keskusrekisterin liittymissopimus ja johtosääntö 
111 § Seurakunnan sijoitusten kotiuttaminen 
 

8/09.12.2019 
 
120 § C-kanttorin viran täyttö ja b-kanttorin viran täyttämättä jättäminen 
121 § Henkilöstön koulutussuunnitelma 2020 
122 § Toimenpiteet alijäämän korjaamiseksi 
123 § Suorituslisien maksaminen henkilöstölle vuonna 2020 

 125 § Hautapaikkojen takaisinluovutukset 

126 § Koron määrittäminen seurakunnan sp:n tililtä lainattujen varojen nos-
toon (toimeksiantojen varat) 

127a § Sähkön kilpailutus vuosille 2020-2021 
128 § Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuskertomus vuodelta 2019 / tar-

kastuskertomuksessa esitetyn huomautuksen käsittely ja toimenpiteet 
 
 

 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
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  61 § VALTUUSTOALOITTEET 

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

 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Mahdolliset valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston val-
misteluun. 
 

Päätös: Ei aloitteita 
 
 
 

  

62  § ILMOITUSASIAT  

 
 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 

Päätös:  Ei ilmoitusasioita   

 

 

 

 

63 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Päätös: Ei muita esille tulevia asioita 
 

 
 
 

64 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen (Liite 7). 
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Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan  
  
 
 
 

65 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 21.05 
 
  

 

 
Kirkkovaltuusto 17.12.2019 

 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
  Esa Vaittinen  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
    
  
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
  
 Kauhavalla 19.12.2019  
 
 
  

Kari Hirvelä   Lauri Jokinen  
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Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 17.12.2019 pidetyn kokouksen 
asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla 10.12-17.12.2019. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kau-
havan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla  ajalla  20.12.-17.01.2020.  


