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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Tiistai 29.03.2022 kello 18.00 – 20.35 
 

Paikka: Seurakuntakodin sali (Kirkkotie 3b) 
 
 

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

 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja poistui kokouksesta klo 20.10 § 22 käsittelyn aikana 
 Renko Anna-Maija varajäsen  
 Rintanen Mari 
 Saarijärvi Sirpa 
  
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 

Poissa: Seppä-Lassila Marjatta 
 

 
 

   

Asiat: 17 - 28 § 

 

 

 

  

17 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Suoritettiin nimenhuuto. 
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18 §    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 22.03.2022.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 

19 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
  

 

20 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOIT-

TAMINEN 

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

 
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi ko-
kouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneu-



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 2/2022                3(9)               
 KIRKKONEUVOSTO                        29.03.2022               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

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 Lammi Sinikka ja 
Malmi Pirkko, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
31.03.2022 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 01.04.- 19.04.2022 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Sinikka Lammi ja 
Pirkko Malmi. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkko Malmi ja 
Aira Mäkinen. 

 

 

 

 

 

21 §    VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSIT-

TELY 

 
 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.  
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Tilinpäätöksen muodostavat tilinpäätöskirja ja tilinpäätösasiakirjoina laaditut tase-
erittelyt (LIITTEET 1-2). Tilinpäätöskirjassa on kirkkoneuvoston kertomus kirkkoval-
tuustolle vuoden 2021 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätös sisältää 
myös erilliskirjanpitona hoidettavan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka yhdis-
tetään tilinpäätöksessä seurakunnan pääkirjanpitoon.  
 
Kauhavan seurakunnan vuoden 2021 tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 178.953,08 
euroa.   
 
Kokonaisverotulot nousivat vuonna 2021 n. 32.000 € (edelliseen vuoteen verrat-
tuna).  
Kirkollisverotuloja kertyi n. 34.000 € enemmän ja valtionrahoitusosuutta 2.000 € vä-
hemmän (edelliseen vuoteen verrattuna). Talousarvioon verrattuna kokonaisverotulot 
olivat 33.900 € arvioitua suuremmat.  

 
 
Käyttötalouden toimintatuotot olivat 365.817,26 € (ei sisällä sisäisiä eriä), nousua 
edelliseen vuoteen verrattuna n. 60.400 €.  Käyttötalouden toimintakulut olivat 
3.099.271,78 €, nousua n. 106.500 € edelliseen vuoteen verrattuna. 

 
Seurakunnan tase päättyy kokonaissummaan 7.733.646,86 €, josta hautainhoitora-
haston osuus on 90.736,47 €. 

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

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto käsittelee Kauhavan seurakunnan vuoden 2021 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle: 
 
 1) että tilikaudelta 2021 tulos on 157.042,79 euroa.   
 2) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 21.910,29 euroa 
 3) että tilikaudelta 2021 syntynyt 178.953,08 euron suuruinen ylijäämä   

     siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille 
 4) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 22.824,20 euron alijäämää, 
siirretään hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille.  

 
 

Kirkkoneuvosto hyväksyy Kauhavan seurakunnan vuoden 2021 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöskirjan.  

 
 Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään 
 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 
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Päätös: Tilinpäätöskirja käytiin läpi ja päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 

 

22 §    YLIHÄRMÄN KIRKONALUEEN ULKOVALAISTUSURAKAN URAKOITSIJAN 

VALINTA 
 

 Talousjohtaja valmistelu  

Vuoden 2022 talousarvioon on hyväksytty 29.000 euron määräraha (sis ALV) Ylihär-
män kirkon, seurakuntatalon ja pappilan ulkovalaistuksen uusimiseen. Projektin ar-
vonlisäveroton hinta on 23.388 euroa.    
 
Projektin toteutusta varten18.02.2022 on lähetetty tarjouspyynnöt seuraaville sähkö-
urakoitsijoille:  
 

1. Alahärmän Sähkö Oy  Alahärmä 
2. Finnsähköasennus Oy  Kauhava 
3. Sähköasennus R Tikkamäki  Kauhava 
4. Markin Sähkö Oy   Kortesjärvi 
5. Sähköhärmä Oy   Ylihärmä 
6. Insinööritoimisto Haapamäki Oy  Ylihärmä 
7. Evijärven Sähköpalvelu Oy  Evijärvi 

 
Koska hankkeen kustannusarvio alittaa Hankintalaissa rakennustöille määritellyn 
kansallisen kynnysarvon (150.000 eur, ALV 0 %)  ei Hankintalakia sovelleta eikä han-
kintailmoitusta ole ilmoitettu julkisessa HILMA-järjestelmässä.  
 
Tarjousten viimeinen palautuspäivä oli 04.03.2022 klo 12.00. Tarjoukset on avattu     
 07.03.2022 pidetyssä avaustilaisuudessa.    
  
Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta. Annetut tarjous-
hinnat sisältävät ALV:n 24 %. 
 
   Valaistusurakan kokonaishinta, € (sis ALV) 
 
     1. Sähköhärmä Oy  23.237,60    
     2. Alahärmän Sähkö Oy 26.990,00    
     3. Evijärven Sähköpalvelu Oy 27.365,10 
         
 
Kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat ovat toimittaneet tilaajavastuulain mukaiset 
asiakirjat. 
 
Valaistusurakan valintakriteerinä käytetään edullisinta kokonaishintaa.  
 

Talousjohtaja päätösesitys:  



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 2/2022                6(9)               
 KIRKKONEUVOSTO                        29.03.2022               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

 
1. Valaistusurakan toteuttajaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Sähkö-
härmä Oy Ylihärmästä. Urakka toteutetaan touko-elokuun aikana 2022. 
2. Asennustyön valvojaksi valitaan Härmä Consulting/Sähköinsinööri Jarkko Hautala. 
Valvonta laskutetaan annetun tarjouksen/tehtyjen tuntien mukaan.    
   

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 

 

23 §    KAUHAVAN SEURAKUNTATALON SEKÄ NUORISO-/PÄIVÄKERHORAKEN-

NUKSEN SALAOJA- JA KATTOVESIVERKOSTON URAKOITSIJAN VALINTA 

 
 Talousjohtaja valmistelu 

 
Vuoden 2022 talousarvioon on hyväksytty Kauhavan seurakuntatalon osalta 88.600 
euron  ja nuoriso-/päiväkerhorakennuksen osalta 65.400 euron yhteensä 154.000 
määrärahat salaojaverkoston uusimiseen sekä kattosadevesiverkoston rakentami-
seen ja uusimiseen.  Molemmat mainitut määrärahat sisältävät arvonlisäveron. Hank-
keen arvonlisäveroton hinta on 124.200 euroa.  
 
Koska hankkeen kustannusarvio alittaa Hankintalaissa rakennustöille määritellyn 
kansallisen kynnysarvon (150.000 eur, ALV 0 %) ei Hankintalakia sovelleta eikä han-
kintailmoitusta ole ilmoitettu julkisessa HILMA-hankintajärjestelmässä.  
 
Projektin toteutusta varten 28.02.2022 on lähetetty tarjouspyynnöt seuraaville urakoit-
sijoille:  
 

1. KK-Infra Oy  Kokkola 
2. Haaponiemi Infra Oy Kokkola 
3. Jaakon Kone ja Pihatyöt Oy Kauhava 
4. Urakointi Kuoppala Ay Petterinmäki 
5. Lakeuden Salaoja Oy Seinäjoki 
6. Tmi Juha Suutarinen Alahärmä 
7. Maansiirto JR Oy  Kokkola 

 
Tarjousten viimeinen palautuspäivä oli 16.03.2022 klo 12.00. Tarjoukset on avattu     
 21.03.2022 pidetyssä avaustilaisuudessa.    
  
Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta. Annetut tarjous-
hinnat sisältävät ALV:n 24 %. 
   Urakan kokonaishinta, € (sis ALV) 
 
      1.    Lakeuden Salaoja Oy 110.735,72 
      2.    Haaponiemi Infra Oy 132.680,00 
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Lakeuden Salaoja Oy on toimittanut tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ja tarjous on 
pyydetyn tarjouspyynnön mukainen. Haaponiemi Infran tarjouksesta puuttuvat eril-
lishinta poistoputkesta tarvikkeineen ja töineen sekä tilaajavastuulain mukaiset asia-
kirjat,  jotka on tarjouspyynnössä tarjoajan kustannuksella pyydetty toimitettavaksi.    
 
Urakoitsijan valintakriteerinä käytetään edullisinta kokonaishintaa.  
 
Talousjohtajan päätösesitys:  

 
1. Hankkeen toteuttajaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Lakeuden Salaoja 
Oy.   Urakka  toteutetaan touko-heinäkuun 2022 aikana. 
2. Pihan asfaltoinnin korjaustyöt teetetään seurakunnan omana työnä pinnan tiivistyt-
tyä kesällä  2023 
3. Työn valvojaksi valitaan Insinööripalvelu Kattelus Ky/RI Lauri Kattelus.  Valvonta 
    laskutetaan annetun tarjouksen/tehtyjen tuntien mukaan.    

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

  

 

 

 

24 § MUUT ASIAT 

 

Päätös: Ei muita asioita 
 
 
 

 

25 § 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 tekemiä viranhaltijapäätöksiä 
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26 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
  
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro    
    

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  Ei talousjohtajan tekemiä viranhaltijapäätöksiä 

 

 

 

27 § TIEDOTUSASIAT 

  
Puhelinuudistus toteutettu, 06 alkuiset numerot eivät ole enää käytössä, paitsi kirk-
koherranviraston numero 06 4346500 säilyy. 

Seuraava valtuuston kokous pidetään 12.4 klo 19.00 

Kirkkovaltuuston ja työntekijöiden yhteinen kokous 27.4.2022 

  

Puheenjohtajan päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 
 
  

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 
    

28 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
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  Puheenjohtaja päättää kokouksen  
 

 Muutoksenhaku ohessa. (liite3 ). 
 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.35 
 
   
 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
  
 
  
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 31.03.2022 
 

 
 Pirkko Malmi  Aira Mäkinen 

 
  
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 01.04.-
19.04.2022 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla 22.03.-19.04.2022.        
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


