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________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 

Aika: Tiistai 27.11.2018 kello 18.00 – 20.58  
 

Paikka: Kauhavan seurakuntatalon kokoushuone 

 
 

Läsnä:           Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Aaramaa Simo 

Alatalkkari Anna-Maija 
Erkinheimo Heikki 
Jokinen Lauri 
Malmi Pirkko  
Paavola Aki 
Palojärvi Inka   
Renko Anna-Maija varajäsen 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva    

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 

Poissa:       Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 
Seppä-Lassila Marjatta jäsen 

  
  

  

 
 

Asiat: 98- 111 § 

 

 

 

 

98 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
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Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat 

 

 

 

99 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja 
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista 
jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla 
(KL 7 luku 4 §).   

    
Kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä 
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20.11 

 
                      Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
     

 
 
 

100 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin, Simo Aaramaalla oli 
muissa asioissa esille tuotava asia. 

 

 

 

 

101 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 

 
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 
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Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 
kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole 
yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa 
kokouksessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Korkealaakso 
Heikki ja Aaramaa Simo, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
29.11.2018 klo 9-14. 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava 
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä 
julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai – järjestyksen mukaan ole pidettävä 
salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään 
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 
30.11.- 14.12.2018 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Heikki 
Korkealaakso ja Simo Aaramaa. 

 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Simo Aaramaa ja 
Anna-Maija Alatalkkari. 

   

 

 

102 § VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TOIMINTA- JA 

TALOUSSUUNNITELMA  
 
 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 
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi 
on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet. 
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Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen 
yhteydessä 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. 
Ohjeiden 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 25.09.2018 mennessä seurakuntatyön 
toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset.  
 
Seurakunnan talouteen vaikuttaa nykyisen taloustilanteen lisäksi seurakunnan 
jäsenmäärän tasainen lasku. Kokonaisverotulokertymäksi on vuodelle 2019 arvioitu 
3.545.000 € 

 
 Vuoden 2019 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää 73.112 € alijäämäiseksi. 

 

 Investoinnit 
Vuoden 2019 investointiosan nettoinvestoinnin loppusumma on n. 235.000 €. 
(Alahärmän kirkkoremontti). Muut investoinnit selkiintyvät myöhemmin, kun 
saadaan lisäselvityksiä mahdollisiin investointikohteisiin. 
  

Hautainhoitorahasto 
Hautainhoitorahaston talousarvio-osan toimintakulut ovat 126.220 €. 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 1) olevan 
vuoden 2019 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021. 

 

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

 

 
 

103 § SEURAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 
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 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 

Talousarvion valmistelun yhteydessä kerätään vuosittain yhteen koko henkilöstön 
toiveita koulutuksen suhteen. Kaikilla työntekijöillä on oikeus ehdottaa toiveitaan. 
Koulutuksen hyväksymisperustelut liittyvät ensisijaisesti työntekijöiden 
tehtävänkuviin. Tehtävänkuvan mukaiset koulutustoiveet huomioidaan ensisijaisina. 
Toimintavuodelle 2019 koulutuksia haettiin varsin kohtuullisissa määrin. Suurin osa 
esityksistä voitiin hyväksyä osaksi koulutussuunnitelmaa. Budjettiin sisältyy myös 
joitakin vuonna 2018 alkaneita koulutuksia, joihin seurakunta on sitoutunut jo 
aiemmin. 
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 2 mukaiset koulutukset osaksi vuoden 
2019 talousarviota. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

  

 

 
104 § LÄHETYSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO V.2018 SYKSY 
 
 Kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelu 
  
 Lähetysmäärärahat maksetaan seurakunnasta kahdesti vuodessa. 

Ensimmäisen tilityksen aika on tavannut olla kevättalvella.  
 

Lähetysvarat jaetaan toimintavuodesta 2018 alkaen seuraavasti:  
1. Lähetysmäärärahat ovat verotuloista 2,7%. Summa jaetaan samoin kuin 

ennenkin eli 20% kansainväliseen diakoniaa Kirkon ulkomaanavun kautta 
ja 80% kirkon lähetysjärjestöille. 

2. Viron evankelisluterilaisen kirkon ystävyysseurakuntia tuettaisiin 0,3% 
osuudella verotuloista. Tämä osuus budjetoidaan kansainväliseen 
diakoniaan vuodesta 2018 lähtien. 

 
Päätösesitys: 

Lähetysmäärärahat tilitetään saajilleen liitteenä olevan taulukon mukaan (liite 
3). Alkuperäiseen suunnitelmaan on tullut muutos koska Päivi Repo jäi kesällä 
omaan työhönsä Suomeen. Näin ollen Suomen Lähetysseuran 
kannatustavoitteisiin on tullut 10 000 euron lasku. Asiasta on ilmoitettu 
Suomen Lähetysseuralle ja he ovat hyväksyneet tämän pudotuksen.. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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105 § TYÖTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2019 – 

31.12.2021 

  
 Talousjohtajan valmistelu 
 
 Työterveyshuollon voimassaoleva toimintasuunnitelma päättyy 31.12.2018. 

Härmämedi on laatinut uuden sopimuksen (liite 4 jaetaan kokouksessa) joka on 
käsitelty myös yhteistyötoimikunnassa (28.09.2018 § 25). 

 
 Yhteistyötoimikunnan päätösesitys: 
 Esitetään Härmämedin laatima työterveydenhuollon toimintasuunnitelma 

01.01.2019 – 31.12.2021 kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi 
 

Päätös: Härmämedin laatima työterveyshuollon toimintasuunnitelma hyväksyttiin 
yksimielisesti 

 

 

 

106 § KAUHAVA-SEURAN HAKEMUS RUUMISVAUNUVITRIINISTÄ KAUHAVAN 

KIRKON ALUEELLE 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
 Kauhava-seura on esittänyt seurakunnalle, että se haluaisi sijoittaa lasivitriinissä 

näytteille Kauhavan Alakylän entisöidyt ruumisvaunut. (Liite 5) Kauhava-seura 
rakentaisi vitriinin omalla kustannuksellaan. Rakennelman ylläpito ja 
korjauskustannukset huolehtisi Kauhava-seura. Tarkoituksena olisi tehdä 50-
vuoden nimellinen vuokrasopimus. Neuvottelujen tuloksena Kauhava-seura olisi 
lisäksi valmis maksamaan purkukustannuksia varten seurakunnalle 50€/vuodessa. 
Sen sijaan seura ei suostunut valmistelijan lisäselvityspyynnöstä huolimatta 
nimeämään sellaisia henkilöitä, jotka käytännössä huolehtisivat rakennuksen 
ylläpidosta vuokra-ajan loppupuolella. Samoin kysymykset ympäröivän viheralueen 
hoidon hidastumisesta ja lumenajon uusista järjestelyistä sivutettiin seuran 
vastauksessa merkityksettöminä. 

 Käsiteltäessä Kauhava-seuran hakemusta ruumisvaunuvitriinin sijoittamisesta 
Kauhavan kirkon yhteyteen, kyse on pohjimmiltaan itse rakennusta laaja-
alaisemmasta kokonaisuudesta.  

 Ensimmäisenä on pysähdyttävä seurakunnan perustehtävän äärelle. Historiallisten 
esineiden huolenpito ja säilytysvastuu koskee seurakuntaa vain kirkollisten 
rakennusten osalta. Asiasta säädetään Kirkkolain 14. luvun 2§. Näin ollen 
seurakunnalla ei ole velvollisuutta museoida tai säilyttää nyt tarjolla olevaa 
ruumisvaunua. Kirkkoneuvosto on siten vapaa päättämään harkintansa mukaan. 
Asia ei kuuluu seurakunnan tehtäviin tai velvollisuuksiin. 
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 Museotoimen harjoittaminen seurakunnan työnä on tarkkaan harkittava valinta. 
Kyseessä eivät ole tässä päätöksessä kovin suuret taloudelliset panokset, vaan 
enemmänkin periaatteellinen kysymys. Valmistelijan näkemyksen mukaan 
Kauhavan seurakunnan edun mukaista ei erityisemmin ole tulla mielletyksi 
hautauskulttuurin museoksi. Muut seurakunnan pihapiireissä olevat muistomerkit 
kertovat eri sukupolvien ihmisten merkittävistä yhteisistä kokemuksista. Ne 
puhuvat ihmisistä. Päätösasiassa kyse on juhlakäyttöön tarkoitetusta esineestä. 
Valmistelijan mielestä on otettava huomioon sekin, että jos seurakunnan elämää 
koskettavien museoesineiden näytteillä olemista ryhdytään pitämään seurakunnan 
tehtävänä, esineiden tarjonta voi kasvaa suureksikin. Silloin on kaikkia esineitä 
kohdeltava tasavertaisesti, jos niillä katsotaan olevan kulttuurista arvoa. 

 Lisäksi kyse on myös museointihankkeiden tasavertaisesta kohtelusta seurakunnan 
alueella. Ruumisvaunuja on tarjottu seurakunnan maalla vitriineissä esillä 
pidettäviksi myös Ylihärmässä ja Alahärmässä. Nämä hankkeet on myös syytä sallia, 
jos käsittelyssä olevalle ruumisvaunuhankkeelle näytetään vihreää valoa. Aiemmin 
on jo päädytty kielteiseen ratkaisuun jo Kortesjärven tikashuoneen kohdalla, joka 
on aikanaan ollut seurakunnan oma kiinteistö. Sille löytyi suotuisa sijoituspaikka 
kaupungin toimesta.  

Haastavammaksi tilanne muuttuu seurakunnan kannalta, jos huomioidaan myös 
ajallinen tasavertaisuus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että seurakunnan mailta 
tulisi löytää näyttelytilat kaikelle mahdolliselle seurakunnan toimintaan liittyvälle 
esineistölle. Asian käsittelyllä ja lopputuloksella on merkitystä ennakkopäätöksenä. 

Myös kompromissiesitysten mahdollisuus on syytä huomioida valmistelussa. Ainoa 
mahdollinen vaihtoehto, joka valmistelussa on tullut esiin, liittyy hautausmaihin. 
Hautausmaa alueiden syrjäisempiä sijainteja voisi teoriassa ajatella tällaiseen 
käyttötarkoitukseen. Kauhavan seurakunnan hautausmaiden osalta se edellyttäisi 
kuitenkin suurimmassa osassa kaavamuutoksia. Hautausmaiden osalta 
kaavamuutokset ovat kuitenkin lähtökohtaisesti melko vaikeasti toteutettavia. Jos 
kyse ei ole hautaus- tai paikoitusalueen kasvattamisesta, vaan käyttötarkoituksen 
muutoksesta, luvan saanti voi osoittautua hankalaksi.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että hanketta puoltaa Kauhava-seuran pyrkimys 
paikallisen historian esillä pitämiseen nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten. 
Valitettavasti hankkeen tekee ongelmalliseksi monet painavat seikat. Seurakunta ei 
välttämättä tahdo olla esillä kuoleman museona. Ajan saatossa hankkeesta seuraa 
kustannuksia seurakunnalle, koska ylläpitovastuuseen ei Kauhava-seuralla ole 
osoittaa henkilöitä eikä varoja. Seurakunnan kapenevassa taloustilanteessa varoille 
on olennaisempaa käyttöä muissa tehtävissä. Tasavertaisuuden periaate on 
kristillisessä yhteisössä merkittävä asia, ja se johtaa siihen, että vastaavat 
museointihankkeet olisi hyväksyttävä tulevaisuudessa myös muualla seurakunnassa 
ja myös tulevien sukupolvien arvokkaaksi kokeman irtaimiston kohdalla.  

 
Kirkkoherran päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto päättä, että 
1) Kauhavan seurakunta hylkää Kauhava-seuran tarjoaman ruumisvaunuvitriinin 

rakentamissuunnitelman. 
2) Kauhavan seurakunta ei enää neuvottele ja käsittele museoesineiden tai 

rakennusten vastaanottamisesta alueillaan, ellei kyse ole Kirkkolain säätämästä 
irtaimistosta tai esineistöstä. 
 

 Kokouksessa  Simo Aaramaa oli Kauhava-seuran esityksen kannalla ja Anna-Maija 
Alatalkkari kannatti. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin äänestää. Päätösesityksen 
kannalla oli 9 jäsentä ja Aaramaan esityksen kannalla oli 3 jäsentä 
(äänestyspöytäkirja liitteenä 6)  

 

Päätös: Äänestystuloksen perusteella hyväksyttiin alkuperäinen päätösesitys 
kokonaisuudessaan (kohdat 1 ja 2)  

 
 
  

107§ MUUT ASIAT 

 

 Hautausmaiden jäteastiat 
Simo Aaramaa nosti esille hautausmaiden jätteiden käsittelyn. Tällä hetkellä 
hautausmailla (ainakin osalla) puuttuu matalin keräykseen tarkoitettu astia. 

 

Päätös: Selvitellään jäteastioiden lisäystarve 

 

 
 

 108 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoherra ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 

luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Kirkkoherran päätösluettelo: 
 
Päätös nro 16/2018 Syksyn leirien ja retkien vetäjät ja turvallisuusvastaavat  
  (liite 7) 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
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 109 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Ei talousjohtajan päätöksiä 
 
 
 

110 §  TIEDOTUSASIAT 

 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat asiat: 
  

Verotulokertymä marraskuun lopun tilanteesta (liite 8) 
 

 

Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
  
 
 

111 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa (liite 9) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.58. Lopuksi laulettiin virsi 552 
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Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja   sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 29.11.2018 
 
  
  
 Simo Aaramaa   Anna-Maija Alatalkkari 
 

 
 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakunnissa 30.11.- 14.12.2018 ja sen nähtävänä pitämisestä 
on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän 
kappeliseurakunnissa 20.11.- 14.12.2018        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


