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Aika: Ti  21.05.2019 klo 19.00–20.55 

                                                                 

Paikka: Kauhavan seurakuntakoti, Kirkkotie 3b      
 

Läsnä: Aaramaa Simo 
 Alatalkkari Anna-Maija 
 Annala Marja-Liisa 
 Erkinheimo Heikki 
 Erkkilä Leena  
 Heikkilä Marketta 
 Heinonen Aarno  
 Heinonen Ritva  
 Hirvelä Kari  
 Jokinen Lauri  
 Karjanlahti Tapio 
 Korpi Eija 
 Kunnari Marita  
 Malmi Pirkko  
 Mäkinen Päivi  
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Esa 
 Rantala Suvi  
 Rintanen Mari   
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta  
 Vaittinen Esa 
 Ylinen Anna-Maija  varajäsen 
  
 

Poissa: Kari Jorma 
 Laakso Eeva-Maria 
 Marsch Oona-Mari 
 Mäkinen Aira 
 Palojärvi Inka 
  
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 23   .  
 
Muut läsnäolijat: 
 
 Jormakka Jyrki kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa                   talousjohtaja, sihteeri 
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Asiat: 20- 33 § 

   
  

20 § KOKOUKSEN AVAUS 

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

  

 

21 § 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 sekä jäljennös kuulutuksesta Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihär-
män kappeleissa 14.05.2019 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkollisissa 
ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille 
14.05.2019. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä alueseurakun-
nan ilmoitustaululla 14.05-21.05.2019. 
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  

    

  

 

 

 

22 § 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 Annala Marja-Liisa ja 
Erkinheimo Heikki. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa torstaina 
23.05.2019 kello 9.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan talous-
toimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla 
24.05.-24.06.2019 klo 9-14.  

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Erkinheimo ja Leena Erkkilä 
  
 

  

  

23 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

 
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat 
valtuutetut Marja-Liisa Annala ja Heikki Erkinheimo. 

 

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin  Heikki Erkinheimo ja Leena Erkkilä 
  

 

 

24 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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25 § VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSIT-

TELY 

 

 Kirkkoneuvosto 26.03.2019/28§ 
  

 Kirkkoherran ja talousjohtaja valmistelu 

Kirkkoneuvoston on KJ 15:6 §:n mukaan laadittava kultakin kalenterivuodelta toi-
mintakertomus seurakunnan hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvon-
nasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.    Toiminta-
kertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä 
olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen 
liitetiedoissa.  
 
Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätösasiakirjoina laaditut tase-erittelyt 
(Liitteet 1-2). Tasekirjassa on kirkkoneuvoston kertomus kirkkovaltuustolle vuoden 
2018 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätös sisältää myös erilliskirjan-
pitona hoidettavan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka yhdistetään tilinpää-
töksessä seurakunnan pääkirjanpitoon.  
 
Kauhavan seurakunnan vuoden 2018 tilikauden tulos osoittaa alijäämää 288.606,12 
euroa.   
 
Kokonaisverotulot laskivat vuonna 2018 n. 215.270 € (edelliseen vuoteen verrat-
tuna) mikä johtuu jäsenmäärän vähenemisen voimistumisesta sekä muuttotappiosta.  
Kirkollisverotuloja kertyi n. 216.000 €   vähemmän ja yhteisöverotuloja / valtionra-
hoitusosuutta alle tuhannen euroa  enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Talous-
arvioon verrattuna kokkonaisverotulot jäivät 194.056 € arvioitua pienemmiksi.  
Käyttötalouden toimintatuotot olivat 470.790,89 €, laskua  edelliseen vuoteen ver-
rattuna n.10.000 € .  Käyttötalouden toimintakulut olivat 3.503 761,55 €, laskua n. 
122.000 € edelliseen vuoteen verrattuna. 

 
Seurakunnan tase päättyy kokonaissummaan 8.108.736,80 €, josta hautain-hoitora-
haston osuus on 123.522,17 €. 

  
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yh-
teydessä esityksen tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi 
toimenpiteiksi.  

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 

 



 
   KAUHAVAN SEURAKUNTA         PÖYTÄKIRJA 2/2019                5(11)            
   KIRKKOVALTUUSTO                   21.05.2019   

______________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 

                                    /               
 

 

Kirkkoneuvosto käsittelee Kauhavan seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle: 
 
1) että tilikaudelta 2018 tulos on - 310.516,41 euroa.   
2) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 21.910,29 euroa 
3) että tilikaudelta 2018 syntynyt 288.606,12 euron suuruinen alijäämä   

     siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille 
4) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 15.198,20 euron ylijäämää, siirre-
tään hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille.  

 
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kauhavan seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan.  

 
 Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään 
 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti (Liite 1 ja 2) 

 

 

 

 

26 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMI-

NEN VUODEN 2018 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 

 

 Kirkkoneuvosto 07.05.2019/46 § 
 
 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: 
 



 
   KAUHAVAN SEURAKUNTA         PÖYTÄKIRJA 2/2019                6(11)            
   KIRKKOVALTUUSTO                   21.05.2019   

______________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 

                                    /               
 

 

 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 

. 

Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen (Liite 3) 

 

 

 

27 § TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 

 

 Kirkkoneuvosto 07.05.2019/47 § 

 

  
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 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: 
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan seurakunnan 
vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,75 %. 

 

 
  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelussa todettiin, että 

tulevaisuudessa on vakavasti keskusteltava mahdollisesta tuloveroprosentin koro-

tuksesta. 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen (liite 4 verotulokertymä) 

 

 

 

28 § KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 

 

 1/29.01.2019 

 
 5 § Koordinaattorien valinta vuosille 2019-2020 

6 § Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien valinta vuosille 2019-2020 
7 § Seurakunnan edustajan valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 

2019-2020 
8 § Kirkkoneuvoston edustajat alue- ja kappelineuvostoihin vuosille 2019-

2020 
9 § Hautausmaakatselmuksen suorittajien valinta vuosille 2019-2020 
10 § Rakennustoimikunnan nimeäminen vuosille 2019-2020 
11 § EP:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan jäsenen ja varajä-

senen nimeäminen toimikaudeksi 2019-2022 
12 § Irtisanoutuminen 
13 § Alahärmän diakoniaviran täyttö 
14 § Irtisanoutuminen 
15 § Kanttorin viran täyttäminen 
16 § Kappalaisen viran täyttö 
17 § Virkavapaushakemus 
18 § Herättäjäjuhlien toimikuntien puheenjohtajien nimeäminen 
19 B § Kirkkoneuvoston sihteerin valinta 
 

2/26.03.2019 
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29 § Kirkkoneuvoston koollekutsuminen 
30 § Lausunto kappalaisen viran hakukriteereistä 
31 § Kauhavan IV kanttorin viran muuttaminen 
32 § Kauhavan I kanttorin viran muuttaminen 
33 § I seurakuntapastorin määräaikainen virkamääräys seurakunnan II seura-

kuntapastorin virkan 
34 § I seurakuntapastorin viran määräaikainen täyttäminen 
35 § Rekrytointityöryhmän perustaminen 
36 § Alahärmän kirkon kattourakoitsijan valinta 
 

3/07.05.2019 

 
48 § Irtisanoutuminen 
49 § Diakoniaviran täyttäminen 
50 § Lausunto tuomiokapitulia varten Alahärmän kappalaisen virantäytössä 
51 § Kolmivuotiaiden osallistuminen päiväkerhoihin 
52 § Kanttorin viransijaisuuden jatkaminen 
53 § Lähetysmäärärahojen jako v. 2019 
54 § Hautapaikkojen takaisinluovutukset 
55 § Metsäpohjan ostotarjous 
56 § Alahärmän kappelineuvoston esitys Härmän vanhustentukisäätiöön 
 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

 

 

 

  29 § 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. 
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Päätös: Valtuustoaloitteita ei ollut 

 
 
 

  

30  § ILMOITUSASIAT  

 
 

Pikkupappilan ja rivitalon kauppa on hyväksytty Kirkkohallituksen virastokollegion 
kokouksessa 7.3.2019. Lopullinen kauppakirja allekirjoitettiin 1.4.2019 jolloin myös 
omistusoikeus siirtyi (liite 5 Kirkkohallituksen virastokollegion pöytäkirjanote). 
 
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 13.6 
Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 25.6 

 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi   

 

 

 

31 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
Marketta Heikkilä ilmoitti edellisen valtuuston kokouksen pöytäkirjassa olevan virhe 
11§ 08.01.2019 kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valitsemi-
nen vuosille 2019-2020. Pöytäkirjassa Malmin Pirkon varajäseneksi oli merkitty Pu-
ronvarsi Esa ja Puronvarsi Martin varajäseneksi Jokinen Lauri. 
 

Päätös: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti todeta virheen tekniseksi. Virhe korjataan tar-
kastettuun pöytäkirjaan seuraavasti: 
Pirkko Malmin varajäseneksi tulee Lauri Jokinen ja Martti Puronvarren varajäseneksi 
tulee Esa Puronvarsi. 
 
 
 

32 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 

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

Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan  
  
 
 
  

33 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 20.55. 

 
  

 

 
Kirkkovaltuusto 21.05.2019 

 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
  Esa Vaittinen  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
    
  
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
  
 Kauhavalla 23.05.2019  
 
 
  

Heikki Erkinheimo  Leena Erkkilä  
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Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 21.05.2019 pidetyn kokouksen 
asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 14.05-
21.05.2019. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kau-
havan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjär-
ven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla 24.05.-24.06.2019.  


