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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Tiistai 15.03.2022 kello 18.00 – 19.45 
 

Paikka: Seurakuntakodin sali (Kirkkotie 3b) 
 
 

Läsnä: Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
Aaramaa Simo 
Heikkilä Marketta 
Jokinen Lauri 
Kari Mauno  varajäsen 
Lammi Sinikka 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja 
Mäkinen Päivi varajäsen  

 Pellinen Tarja  
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 
Poissa: Kari Jorma 
 Mäkinen Aira 
 Palojärvi Inka 

Rintanen Mari 
 Saarijärvi Sirpa 

   

Asiat: 1 – 16 § 

 

 

 

  

1 §  ALKUHARTAUS, HILJAINEN HETKI, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMEN-

HUUTO 

 
 
 

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Vietettiin hiljainen hetki Kari Hirvelän muistolle.  
Suoritettiin nimenhuuto. 
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2 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkko-
neuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvosto on 26.3.2019 päättänyt, että kirkko-
neuvosto kutsutaan koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsut lähe-
tetään sähköpostin välityksellä kirkkoneuvoston jäsenille ja kokoukseen osallistumi-
seen oikeutetuille. Kokouksessa asiakirjat on saatavissa halukkaille tulosteina. 
 
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 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkko-
valtuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 08.03.2022.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 

3 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Simo Aaramaa ja Pirkko Malmi halusivat käsiteltäviä asi-
oita ja keskustelua muihin asioihin 

 
 
  

 

4 §   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 Jokinen Lauri ja 
Kari Jorma, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
17.03.2022 klo 09-14. 
 
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 18.03.- 01.04.2022 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Lauri Jokinen ja 
Jorma Kari. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Jokinen ja 
Mauno Kari. 

 

 

 

 

 

5 §    EDUSTAJAN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN LAPUAN HIIPPAKUNNAN 

ALUEKESKUSREKISTERIN YHTEISJOHTOKUNTAAN 
 
Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuustoa on pyydetty nimeämään edustaja yhteis-
johtokunnan jäseneksi vuosille 2022-2023. Esittelijän inhimillisen erehdyksen 
vuoksi asia unohtui kirkkoneuvoston esityslistalta viime marraskuun kokouksessa.  
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kauhavan seurakunnan edustajan ja vara-
jäsenen valitsemista Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokuntaan.  

 

Päätös: Kirkkoneuvosto suosittelee kirkkovaltuustolle esitettäväksi Tiina Varjolaa ja varalle 
Marketta Heikkilää. 

 

 

 

 

6 §    SEURAKUNTIEN YHTEISEN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNNAN 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN 
 
Valmistelu kirkkoherra Jyrki Jormakka 
 
Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuustoa on pyydetty nimeämään edustaja ja varajä-
sen Seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön johtokuntaan kaudelle 2022–2025. 
Viesti aiheesta on saapunut seurakuntaan 21.12.2021.   
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kauhavan seurakunnan edustajan ja vara-
jäsenen valitsemista Seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön johtokuntaan kau-
delle 2022-2025. 

 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Marjatta Seppä-Lassilaa ja varalle Marita 
Kunnaria tai Mari Rintasta. 

 

 

 

 

7 §    KIRKKONEUVOSTON JÄSENEN VALINTA 
 
Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Kirkkoneuvoston jäsen Kari Hirvelä on kuollut 22.12.2021. Hirvelän luottamustoi-
met ovat jääneet avoimiksi.   
Kirkkolain 23. luvun 7§ mukaan kirkkovaltuustoon kutsutaan kuolemantapauksen 
yhteydessä varajäsen. Vaalituloksen mukaan hän on Asko Peltola. Muihin luotta-
mustoimiin valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalikelpoinen luottamushen-
kilö.  
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon uuden 
jäsenen edesmenneen Kari Hirvelän tilalle. Valinnan osuessa nykyiseen varajäse-
neen, valitaan myös uusi varajäsen. 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto lähettää asian päätettäväksi kirkkovaltuustolle 

 

 

 

8 §    KAPPELINEUVOSTON JÄSENEN VALINTA 
 
Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Kari Hirvelän kuolemantapauksen vuoksi Ylihärmän kappelineuvostoon jää varsi-
naisen jäsenen paikka avoimeksi.   
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Ylihärmän kappelineu-
vostoon uuden jäsenen.  Valinnan osuessa nykyiseen varajäseneen, valitaan myös 
uusi varajäsen. 
 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto lähettää asian päätettäväksi kirkkovaltuustolle 

 

 

 

 

9 §    ALUENEUVOSTON JÄSENEN VALINTA 
 
Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Kirkkovaltuuston ja Kauhavan alueneuvoston jäsen Marja-Liisa Annala on kuollut 
29.8.2021.  
Kirkkovaltuustossa hänen tilalleen tuli vaalituloksen perusteella Helena Kuoppala. 
Alueneuvoston kokouksiin on kutsuttu varajäsen. Kirkkovaltuuston tehtävänä on 
valita varsinainen jäsen. 
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kauhavan alueneuvos-
toon uuden jäsenen.  Valinnan osuessa nykyiseen varajäseneen, valitaan myös uusi 
varajäsen. 
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Päätös: Kirkkoneuvosto lähettää asian päätettäväksi kirkkovaltuustolle 

 

 

 

 

10 §    LÄHETYSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO V.2022 
 
Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu  
 
Lähetysmäärärahat maksetaan seurakunnasta kahdesti vuodessa. Ensimmäisen tili-
tyksen aika on tavannut olla kevättalvella.  

 
Lähetysvarat jaetaan toimintavuodesta 2022 alkaen seuraavasti:  
1. Lähetysmäärärahat ovat verotuloista 2,0%. Summa jaetaan samoin kuin ennen-

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

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

 
Talousjohtajan päätösesitys: 

 
Lähetysmäärärahat tilitetään saajilleen liitteenä olevan taulukon mukaan (Liite 1).  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 

11 §    LAUSUNTO SEURAKUNTALIITOKSESTA EVIJÄRVEN SEURAKUNNAN 

KANSSA 
 
Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kokouksessaan 9.2.2022 tehdä 
aloitteen Kauhavan ja Evijärven seurakuntien yhdistämisestä vuoden 2023 alusta al-
kaen. Aloite perustuu seurakuntarakenneselvitykseen, joka on laadittu Kauhavan, 
Alajärven, Lappajärven, Evijärven ja Vimpelin osalta (liite 2). 
 
Seurakunnan lausunnon asiassa antaa kirkkovaltuusto. Lausunnon perustana on 
aloite seurakuntajaon muuttamisesta ja lausuntopyyntö. Ne ovat esitettynä tuomio-
kapitulin päätöksessä seuraavasti: 
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ALOITE SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISESTA 
a) Seurakuntajaon muutoksen muoto. Evijärven seurakunta lakkautetaan 
31.12.2022 lukien ja liitetään osaksi Kauhavan seurakuntaa1.1.2023 lukien. 
Uusi seurakunta muodostuu Kauhavan ja Evijärven kuntien alueesta. 
b) Suunnitellun laajentuvan seurakunnan nimi on Kauhavan seurakunta (KJ 
13:11). 
c) Evijärven seurakunnan kirkkoherranviralla ei ole tällä hetkellä vakinaista 
viranhaltijaa, nykyisen virkaa tekevän viranhaltijan viranhoitomääräys päättyy 
31.12.2022, jonka jälkeen Evijärven seurakunnan kirkkoherranvirka 
lakkautetaan. 
d) Evijärven seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja työntekijät siirretään 
Kauhavan seurakuntaan vanhoina työntekijöinä. Siirretyllä viranhaltijalla ja 
pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla 
työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut 
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin 
kuuluneet vastaavat edut. (KL 13:2). 
e) Evijärven seurakunnan omaisuus, velat ja vastuut siirtyvät Kauhavan 
seurakunnan vastattavaksi 1.1.2023 lukien (KL 13:4). 
f) Kirkkohallitusta pyydetään määräämään seurakuntien vapaaehtoisten 
rahastojen käyttämisestä edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti. 
(KJ 13:6) 
g) Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto muodostetaan 
seurakuntavaalien 2022 tuloksen perusteella (KL 23:10§). 
h) Kirkkohallitusta pyydetään määräämään, että ennen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin mahdollisista 
valituksista huolimatta. 
 
 
LAUSUNTOPYYNTÖ 
Tuomiokapituli kuulee aloitteesta Kauhavan ja Evijärven seurakuntaa. 
Kuulemisessa pyydetään: 
- Lausumaan Kauhavan ja Evijärven seurakuntien seurakuntajaon 
muuttamisesta tuomiokapitulin aloitteen mukaisesti; 
- Lausumaan tarvittaessa selvityksessä esille otettuihin seikkoihin; 
- Lausumaan tarvittaessa, mikäli Evijärven seurakunta päättäisi vastustaa 
seurakuntajaon muutosta, perusteltu esitys siitä, miten seurakunnan 
toimintakyky turvataan jatkossa. 
 
Yhteenvetoa rakennemuutosselvityksestä 
 
Seurakuntaliitosta koskeva olennainen tieto on esitettynä seurakuntien rakenne-
muutosselvityksessä (liite2).  
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Tulevaisuuden haasteet ovat molemmissa seurakunnissa samansuuntaisia. Jäsen-
määrä jatkaa laskuaan ennustevälillä vuoteen 2040 asti. Evijärvellä suhteellinen 
lasku on hieman suurempaa. Työntekijätilanne on sellainen, että Evijärven osalta 
henkilöstökulut ovat tuloihin nähden jossain määrin koholla. Toisaalta henkilöstö-
kulujen suhteellista osuutta nostavat pienet kiinteistökulut. Evijärven talouden ko-
konaistilanne on sellainen, että henkilöstön vähentämiseksi on selvää painetta. 
Vuosikate on ollut viime vuosina suhteellisen alhainen. Aikaisempaan historiaan 
nähden metsätuotot ovat viime vuosina olleet suurempia. Eräs talouden herkkyyttä 
kuvaava asia on, että poistojen määrä on todella pieni, kun ainoa isompi rakennus 
on kirkko. Samalla selviää, että Evijärven seurakunnassa maksuvalmius on kun-
nossa. Seurakunnalla ei ole välitöntä taloudellista hätään. Keskipitkällä aikavälillä 
tilanne tulee kuitenkin ennustettavuuden valossa käymään ahtaaksi.  

Selvityksestä käy ilmi, että Evijärvelle on hyötyä seurakuntarakenteiden yhdistämi-
sestä. Seurakunnan toiminnan jatkuvuudelle isompi taloudellis-hallinnollinen yk-
sikkö tuo lisäturvaa. Työvoimaa voidaan käyttää joustavasti eri alueilla. Myös henki-
löstön määrän sääteleminen on kaavaillussa uudessa seurakunnassa helpompaa. Se 
vähentää myös osa-aikaisuuksiin liittyviä rekrytointihuolia. Pitkällä aikavälillä hen-
kilöstökuluissa on helpompi tehdä säästöjä luonnollisen poistuman kautta. Hallinto-
jen yhdistäminen tuo myös jonkin verran säästöjä. 

Seurakuntaliitosta Evijärven kanssa arvioitaessa on tärkeää katsoa tulevaisuuteen 3–
10 vuoden aikajänteellä. Selvityksessä toteutetussa kyselyssä kävi ilmi, että 59 % 
evijärveläisistä vastaajista kannatti liitosta. Epävarmojen osuus oli 35 %. Näin ollen 
työntekijät ja luottamushenkilöt ovat valmiita muutokseen. Tämä on tulevaisuuden 
kannalta voimavara. Mahdollisuus toteuttaa seurakuntaliitos vapaaehtoisesti ja koh-
tuullisin tunnusluvuin luovat myös onnistumisen elementtejä. Koko ajan kyse on 
alueellisesta seurakunnan perustehtävän toteutumisesta. Edessä on pitkällä aikavä-
lillä jäsenmäärän laskun myötä toiminnan vähentymistä, mutta tilanteen hallittavuus 
parantuu hallinnollis-taloudellisen yhteistyöalueen kasvaessa.  

 
 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Valmistelijat esittävät, että kirkkoneuvosto päättää esittää edelleen kirkkovaltuus-
tolle Kauhavan seurakunnan lausuntona seuraavaa: 
 
Kauhavan seurakunta  
a) suhtautuu myönteisesti seurakuntajaon muuttamiseen tuomiokapitulin aloitteen 

mukaisesti.  
b) ei kommentoi seurakuntaliitosselvityksen sisältöä. 
 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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12 § MUUT ASIAT 

 

A. Kauhava-Seuralle puukkomuseoon kynttilänjalkojen luovutus 

 
Simo Aaramaa kertoi, että Kauhavan seurakunta on aikoinaan saanut lahjoituksena 
kaksi kynttilänjalkaa Konsta Sippolalta. Nuo kynttilänjalat ovat olleet seurakunnan 
neuvotteluhuoneen lasivitriinissä. Simo Aaramaa esitti, että seurakunta luovuttaisi  
kynttilänjalat Kauhava-Seuralle Puukkomuseoon näytteelle asetettavaksi. 

 

Päätös: Simo Aaramaan esitys hyväksyttiin yksimieleisesti 

 

B. Seurakunnan mukanaolo Ukrainalaisten auttamisessa ja Kortesjärven kap-

palaisen viran täyttö 

 
Pirkko Malmi tahtoi tietoa Ukrainalaisten tulosta tänne Kauhavalle ja seurakunnan 
osuutta auttamistyössä. Samoin hän halusi tietoa Kortesjärven kappalaisen valinta-
aikataulusta. 

 

Päätös: Kirkkoherra selvitteli tilanteita 

 

  

 

13 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

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

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Ei kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä 
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14 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
  
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro 1/2022 Anomus virkavapaasta isyysloman ajalle (liite 3). 
    

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

15 § TIEDOTUSASIAT 

  
 Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja v.2021 (liite 4). 

 Käteiskassan, arvopapereiden ja pankkitilien tarkastuskertomus (liite 5) 

 
   

Puheenjohtajan päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 
    

16 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
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  Puheenjohtaja päättää kokouksen  
 

 Muutoksenhaku ohessa. (liite 6). 
 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45 
 
 
   
 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
  
 
  
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 17.03.2022 
 

 
Lauri Jokinen  Mauno Kari 

 
  
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 18.03.-
01.04.2022 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla 08.03.-01.04.2022.        
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


