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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Tiistai 07.05.2019 kello 18.00 –  
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 
 

Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja  
Aaramaa Simo 
Erkinheimo Heikki 
Heikkilä Marketta 
Kari Jorma 
Kari Mauno  varajäsen 
Lammi Sinikka 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  

 Mäkinen Aira  
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Martti 
 Rintanen Mari 
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 

Poissa:  Palojärvi Inka 
 

 
 

   

Asiat: 42- § 

 

 

 

  

42 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnäoli-
jat  
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43 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkko-
neuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jä-
sentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 
7 luku 4 §).   
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty sähköpostilla kirkkoneuvoston jäse-
nille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 30.04.2019.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 
 

44 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös:  Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: muissa asioissa Marjatta 
Seppä-Lassilla halusi käyttää puheenvuoron Kauhavan sankarihautausmaasta, Simo 
Aaramaa hautausmaan siisteydestä, Tarja Pellinen lastenohjaajan päättyvästä työso-
pimuksesta, Martti Puronvarsi kokouspalkkioista sekä Marketta Heikkilä diakonia-
päivystysaikojen vaihtelusta Kauhavan seurakunnassa. 

 
 
  

 

 

45 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOIT-

TAMINEN 

 
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoit-
taa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 
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Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi ko-
kouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneu-
vosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimie-
lisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouk-
sessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Malmi Pirkko ja 
Mäkinen Aira, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa perjantaina 
10.05.2019 klo 9-14. 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seura-
kunnan 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 oikaisuvaati-
muksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 
13.05.- 27.05.2019 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Pirkko Malmi ja 
Aira Mäkinen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

46 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMI-

NEN VUODEN 2018 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on laa-

dittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 02.05.2019 tilintarkas-
tuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (LIITE 1). 

  
 Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan 

hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2018. 
 
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.-31.12.2018. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. 

 

 

 

 

47 § ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRITTÄ-

MISESTÄ VUODELLE 2020 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

KL:n 15 luvun 2 §:n mukaan ”Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen 
hankkimiseen, joita tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin (seura-kunnan 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 jaetaan myöhemmin)  
 
 

Vuoden 2020 taloussuunnitelmassa seurakunnan kokonaismenot pohjautuvat tämän 
vuoden tasolle. Suunnitelman mukaan seurakunnallinen toiminta on lähes kuluvan 
vuoden toimintasuunnitelman mukainen. Kuitenkin seurakunnalle on annettu sääs-
tövelvoitteet kulujen karsimiseksi 220 000 euroa vuosien 2018-2020 aikana. 

 

 Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. Kirkkovaltuusto 
on vuoden 2018 joulukuussa hyväksynyt vuosien 2019-2021 toiminta- ja talous-
suunnitelman, joka rakentui 1,75 tuloveroprosentille. 

 

Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan seurakunnan 
vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,75 %. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelussa todettiin että tulevaisuu-

dessa on vakavasti keskusteltava mahdollisesta tuloveroprosentin korotuksesta. 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 

 
 

 

48§ HENKILÖSTÖASIA 

  
  
 
 

49 § DIAKONIAVIRAN TÄYTTÄMINEN  

 
 Valmistelu kirkkoherra Jyrki Jormakka 

 
 Seurakunnan jatkuvasti alijäämäinen talous vaatii virkojen täyttämisessä harkintaa. 

Vuosi sitten tehtyjen irtisanomisten joukossa oli yhden diakonin vähennys. Toimin-
nallisesti ajateltuna toista virkaa ei ole tarkoituksenmukaista vähentää tässä yhtey-
dessä.  

 
Päätösesitys: 
 Esitän, että kirkkoneuvosto päättää julistaa viran haettavaksi toukokuun 2019 ai-

kana. Virka täytetään 1.9.2019 alkaen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

50 §  LAUSUNTO TUOMIOKAPITULIA VARTEN ALAHÄRMÄN KAPPALAISEN VI-

RANTÄYTÖSSÄ 
 
Kirkkoherran esittely 

Alahärmän kappalainen, rovasti Heikki Väkiparta on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 

1.12.2019. Viran tullessa avoimeksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt 

seurakunnalta lausuntoa viran täytöstä.  

Kirkkoherran päätösesitys 

Kauhavan seurakunta päättää tuomiokapitulin pyynnöstä: 
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a) Esittää tuomiokapitulille Alahärmän kappeliseurakunnan kappalaisen viran julistamista 

haettavaksi. 

b) Virantäytössä toivotaan huomioitavan seuraavat kappalaisen viran erityistarpeet: 

1. Hakijan näkemystä ja/tai kokemusta seurakuntatyön johtamisesta alueellisena teh-

tävänä. 

2. Hakijan kykyä johtaa alueen seurakunnallista työtä olemassa olevien resurssien nä-

kymässä yhdessä muiden päätöksentekijöiden kanssa. 

3. Hakijan kykyä johtaa itsenäisesti ja oma-aloitteisesti vireää työntekijäjoukkoa. 

4. Riittävänä koulutuksena pidetään KirJo I -tasoista koulutusta. Ylemmät KirJo-kou-

lutukset katsotaan hakijan eduksi. 

 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 
 

51§   KOLMEVUOTIAIDEN OSALLISTUMINEN PÄIVÄKERHOIHIN 
 
 Valmistelu kirkkoherra Jyrki Jormakka 
 

Kirkkoneuvoston jäsen Marjatta Seppä-Lassila on jättänyt ensimmäisenä allekirjoit-
tajana aloitteen päiväkerhon alaikärajan laskemisesta kolmeen vuoteen. Aihe on ol-
lut esillä seurakunnan hallinnossa aiemminkin. Silloin on todettu, että kerholaisten 
määrän kasvu edellyttäisi lisätyövoiman palkkaamista. Asia on rauennut lähinnä 
kustannuksiin.  
Kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana päiväkerholaisten määrä on laskenut jyr-
kästi. Varhaiskasvatuksessa painopistettä on siirretty jo jonkin verran aiempaa 
enemmän perheisiin.  
Päätösvalmistelun aikana käytiin keskusteluja aiheesta vastaavien lastenohjaajien 
kanssa. Heidän arvionsa mukaan kolmivuotiaina kerhoihin tulisi lähinnä sellaisia 
lapsia, joiden isommat sisarukset ovat mukana. Kuluvan kerhovuoden aikana kolmi-
vuotiaat olisivat mahtuneet olemassa oleviin ryhmiin. Keskusteluissa käytiin läpi 
myös kolmevuotiaiden valmiuksia osallistua ryhmätoimintaan. Kokemukset ja ar-
viot olivat molemmat myönteisiä. Erityisen toimivana pidettiin mallia, jossa kolme-
vuotiaat sijoitetaan 4-5-vuotiaiden kanssa sekaryhmiin.  
Toiminnallisesti päätös kannattaa ajoittaa alkamaan ensi elokuusta. Kysyntään liit-
tyy selvästi epävarmuutta kolmivuotiaiden määrästä. Tästä syystä kannatta asiassa 
tehdä väliarviointia. Päätöksen määräaikaisuus toisi asian automaattisesti uuteen kä-
sittelyyn.  

 
Päätösesitys: 
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Esitän, että kirkkoneuvosto päättää laskea päiväkerholaisten alaikärajan kolmeen 
vuoteen kerhovuodesta 2019-2020 alkaen. Kirkkoherra raportoi muutoksen onnis-
tumisesta kirkkoneuvostolle 2019 vuoden lopussa. 
 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 
 

52§  HENKILÖSTÖASIA 

 

  
 
 

53 § LÄHETYSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO V.2019 

 
 Kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelu 

  
 Lähetysmäärärahat maksetaan seurakunnasta kahdesti vuodessa. Ensimmäisen tili-

tyksen aika on tavannut olla kevättalvella.  
 

Lähetysvarat jaetaan toimintavuodesta 2019 alkaen seuraavasti:  
1. Lähetysmäärärahat ovat verotuloista 2,7%. Summa jaetaan samoin kuin ennen-

kin eli 20% kansainväliseen diakoniaa Kirkon ulkomaanavun kautta ja 80% kir-
kon lähetysjärjestöille. 

2. Viron evankelisluterilaisen kirkon ystävyysseurakuntia tuettaisiin 0,3% osuu-
della verotuloista. Tämä osuus budjetoidaan kansainväliseen diakoniaan vuo-
desta 2018 lähtien. 

 
Päätösesitys: 

Lähetysmäärärahat tilitetään saajilleen liitteenä olevan taulukon mukaan (Liite 3).  
 

 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

54 §    HAUTAPAIKKOJEN TAKAISINLUOVUTUKSET 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Seuraavat hautapakan haltijat haluavat luovuttaa hautapaikat takaisin seurakunnalle, 

koska niille ei ole enää käyttöä: 
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 Rauha ja Raimo Korkeamäki, Alahärmän kappeliseurakunta,(vanha hautausmaa)  

hautasijat 07-01-04-0045 yht.1 paikka. (Liite 4) 
 

 Kaisu Norjamäki, Kauhavan alueseurakunta,(uusi hautausmaa) lohkolla A6 sijaitse-
vat   hautasijat 01-A06-0552-0554 yht.3 paikkaa. (Liite 5) 
 

 Matti Tuomen perikunta / Sinikka Tuomi, Kauhavan alueseurakunta,(uusi hautaus-
maa) lohkolla B3 sijaitsevat hautasijat 82-84 yht. 3 paikkaa. (Liite 6) 

 
 Henni Alasaari Ylihärmän kappeliseurakunta lohkolla 4 hautasija 331 (06-04-0331) 
 yht. 1 paikka (liite 7) 

 
  
  
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Hautapaikkaoikeudet otetaan takaisin seurakunnalle. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. 

 

 

 

55 § METSÄPOHJAN OSTOTARJOUS 

 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Seurakunta ei myi perinteisen linjauksen mukaan pieniä maa-alueita erikseen 
 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. 
 
 
 

  

56 § ALAHÄRMÄN KAPPELIVEUVOSTON ESITYS HÄRMÄN VANHUSTENTU-

KISÄÄTIÖN  
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 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

 
 Kappelineuvoston kokous 11.4.2019 §18 
 
 Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Härmän vanhustentukisäätiön halli-

tukseen seurakunnan edustajiksi 2019 valittaisiin Erkki Korpi ja varajäseneksi 
Pirkko Malmi 

 
 Kappelineuvoston päätös: 
 
 Lyhyen keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Päätösesitys: 
 Kirkkoneuvosto hyväksyy Alahärmän kappelineuvoston esityksen henkilövalin-

noista Härmän vanhustentukisäätiöön. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

 

57 § MUUT ASIAT  

 
A. Kauhavan alueseurakunnan sankarihautausmaa 
 
Marjatta Seppä-Lassila esitti toiveen sankarihautausmaalla olevien puiden karsimi-
sesta ja siistinä pitämisestä. 
 
B. Hautausmaan siisteys 
 
Simo Aaramaa esitti huolenaiheen hautausmaalla sijaitsevien roska-astioiden ja nii-
den ympäristön toistuvasta epäsiisteydestä. 
 
C. Henkilöstöasia 
 
 
D. Kokouspalkkiot 
 
Martti Puronvarsi nosti esille kokouspalkkioiden korotusehdotuksen. 
 
E. Diakoniapäivystysajat 
 
Marketta Heikkilä nosti esille Kauhavan seurakunnan diakoniapäivystysaikojen 
vaihtelun. 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kirkkoherra ja talousjohtaja selvittävät esille tulleita asioita koh-
dissa A, B, C ja E.  

 
 
 
 

58 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 

 Päätös nro 11/2019 Lausunto rakennuslupa-asiaan (liite 9) 
  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 
 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
 

59 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

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

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Ei talousjohtajan päätöksiä 
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60 §  TIEDOTUSASIAT 

 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat: 
  

Lapuan Hiippakunta viranhoitomääräys Marketta Veikkolalle 1.7-31.8.2019 (määrä-
aikainen II seurakuntapastori liite 10) 
 
Lapuan Hiippakunnan tuomiokapituli virkajärjestelyt Kauhavan seurakunnassa (liite 
11) 
-  pastori Petra Kero viranhoitomääräys Kauhavan seurakunnan II seurakuntapas-

torin virkaan 1.9.2019-31.8.2020 
- pastori Jenny Kärki viranhoitomääräys Kauhavan seurakunnan I seurakuntapas-

torin virkaan 1.9.2019-31.8.2020. 
 

Yhteistyötoimikunnassa 21.03.2019 käsiteltiin työsuojelutarkastukseen liittyen ris-
kienarviointikaavakkeet. Toimikunta teki parannusehdotukset sellaisiin kohtiin, 
jotka vaativat toimenpiteitä työnantajalta. 
 
Lastenohjaaja Elina Pellisen määräaikainen työsuhde päättyy ensi kesänä. Työsuh-
detta ei jatketa päiväkerhoryhmien vähentymisen johdosta. Päivä- ja perhekerhotoi-
minta Kortesjärvellä samoin kuin perhetyö jatkuu seuraavana kerhovuonna kuluvan 
vuoden mukaisena. 

 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
 
  
 

61 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (Liite 12) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.22. Lopuksi laulettiin virsi 552 
 
    
 Kokouksen puolesta 
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 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 10.05.2019 
 
  
  
 Pirkko Malmi  Aira Mäkinen  
 

 
 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakunnissa 13.05.- 27.05.2019 ja sen nähtävänä pitämisestä 
on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän  
kappeliseurakunnissa 30.04.-27.05.2019.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  
 


