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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 
Aika: Tiistaina 27.03.2018 kello 18.00 – 20.25  
 
Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 

 
 
Läsnä:        Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 

Aaramaa Simo  
Alatalkkari Anna-Maija 
Erkinheimo Heikki 
Jokinen Lauri 
Malmi Pirkko  
Palojärvi Inka   
Seppä-Lassila Marjatta 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva    

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 
Poissa:       Paavola Aki  jäsen 
  
  
 
 

Asiat: 20- 30 § 

 
 
 
 
20 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 

 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat 
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21§    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 20.03.2018. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                   Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

     
 
 
 
22 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin, muissa asioissa 
käsitellään Marjatta Seppä-Lassilan sekä Heikki Korkealaakson esittämää 
aihetta Ojutjärven leirikeskuksen myynnistä, Heikki Korkealaakson esitystä / 
mainosta järjestettävästä tilaisuudesta sekä Pirkko Malmin selvitystä 
liukastumistapauksesta. 

 
 
 
 
23 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 
 

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 

 
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. 
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Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Seppä-
Lassila Marjatta ja Takala Paula, jotka toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
29.03.2018 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 03.04.- 17.04.2017 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Seppä-
Lassila Marjatta ja Takala Paula. 

 
Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti   
 
 
 
24 § VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN 

KÄSITTELY 
 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

Kirkkoneuvoston on KJ 15:6 §:n mukaan laadittava kultakin kalenterivuodelta 
toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä 
valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.    
Toimintakertomuksessa 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 2017 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. 
Tilinpäätös sisältää myös erilliskirjanpitona hoidettavan hautainhoitorahaston 
tilinpäätöksen, joka yhdistetään tilinpäätöksessä seurakunnan pääkirjanpitoon.  
 
Kauhavan seurakunnan vuoden 2017 tilikauden tulos osoittaa alijäämää 
196.661,97 euroa.   
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Kokonaisverotulot laskivat vuonna 2017 n. 56.656 € (edelliseen vuoteen 
verrattuna) mikä johtuu jäsenmäärän vähenemisen voimistumisesta.  
Kirkollisverotuloja kertyi n. 4057 €   vähemmän ja yhteisöverotuloja / 
valtionrahoitusosuutta n. 52.599 €  enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. 
Talousarvioon verrattuna kokkonaisverotulot jäivät 166.886 € arvioitua 
pienemmiksi.  
Käyttötalouden toimintatuotot olivat 481.094,26 €, laskua  edelliseen vuoteen 
verrattuna n.77.000 € .  Käyttötalouden toimintakulut olivat 3.625 852,02 €, 
laskua n. 83.000 € edelliseen vuoteen verrattuna. 

 
Seurakunnan tase päättyy kokonaissummaan 8.409.599,35 €, josta hautain-
hoitorahaston osuus on 129.853,04 €. 

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

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto käsittelee Kauhavan seurakunnan vuoden 2017 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle: 
 
1) että tilikaudelta 2017 tulos on - 218.572,26 euroa.   
2) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 21.910,29 euroa 
3) että tilikaudelta 2017 syntynyt 196.661,97 euron suuruinen alijäämä   

     siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille 
4) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 19.329,56 euron ylijäämää, 
siirretään hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille.  

 
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kauhavan seurakunnan vuoden 2017 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan.  

 
 Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään 
 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 
 
   
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415 ja talousjohtaja 
Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. 
 

 
 
 

 
25 § LÄHETYSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO V.2018 
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 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).  
 

 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 
 
26 § MUUT ASIAT  

 

A. Ojutjärven leirikeskus 
 
Suunnitelmat myydä Ojutjärven leirikeskus on aiheuttanut paljon keskustelua 
kauhavalaisten keskuudessa. Marjatta Seppä-Lassila ja Heikki Korkealaakso toivat 
terveiset kirkkoneuvostolle. Hätiköityjä myyntipäätöksiä ei saisi tehdä. On tullut 
ehdotuksia leirikeskuksen muuttamisesta ns. toimintakeskukseksi jota 
markkinoitaisiin voimakkaasti ulkopuolisille käyttäjille. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

B. Tulevaisuuden kylä –miten se tehdään 
 
Heikki Korkealaakso toi neuvostolle tiedoksi järjestettävän tapahtuman (LIITE 4). 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

C. Ilmoitus liukastumistapauksesta Kauhavan alueseurakunnan kirkkopihalla 
 
Pirkko Malm kertoi Kauhavan kirkkopihalla tapahtuneesta liukastumistapauksesta 
portaikossa joka vie tien yli parkkipaikalle. Portaat olivat olleet erittäin liukkaat. 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
27 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

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

 Päätös nro  
 6/2018 Leirinjohtajalisät (LIITE 5) 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi  
 
 
 
 
28 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston 

ohjesäännön 4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltija-päätökset. 
 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 
Päätös:  Ei talousjohtajan päätöksiä 
 
 
 
29 §  TIEDOTUSASIAT 
 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat: 
 

- Sopimus herättäjäjuhlien järjestämisestä (LIITE 6) 
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- Henkilöstöasia (LIITE 7) 
- Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 7.5.2018 klo 18.00 

seurakuntatalolla 
 
Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
  
 
30 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 
 OSOITUS   
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 8) 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.25. Lopuksi laulettiin virsi 552 
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 29.03.2018 
 
  
  
 Marjatta Seppä-Lassila  Paula Takala  

 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös 
Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 03.04.- 17.04.2018 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja 
seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 20.03.-17.04.2018.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


