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 KIRKKONEUVOSTO                        18.05.2021               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  
Aika: Tiistai 18.05.2021 kello 18.00 – 18.54 

 
Paikka: Seurakuntakodin sali (Kirkkotie 3b) 

 
 

Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja 
Aaramaa Simo 

Alatalkkari Anna-Maija varajäsen 
Heikkilä Marketta 

Hirvelä Kari 
Jokinen Lauri 

Kari Jorma 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  

 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja  
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 

  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  
 

Poissa: Lammi Sinikka jäsen 
 Rintanen Mari jäsen 

 
 

 

   

Asiat: 55-67§ 

 

 

 

  

55 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 

 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnäoli-
jat 
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56 §    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 11.05.2021.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 

 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 

 
 

 
57 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: 

 Muissa asioissa käsitellään ostotarjous Leipurinteillä sijaitsevasta asunto-osakkeesta. 

Tarjous tuli esityslistan laatimisen jälkeen. 
 Pirkko Malmi toi esille Alahärmän kirkkopihan siisteyden sekä halusi selvitystä ke-

sätyöntekijöiden palkkakuluihin haettavasta avustusmahdollisuudesta 
 

 
  

 

58 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOIT-

TAMINEN 
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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-
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 Seppä-Lassila 

Marjatta ja Aaramaa Simo, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 

20.05.2021 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  21.05.- 04.06.2021 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Marjatta Seppä-
Lassila ja Simo Aaramaa. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Marjatta Seppä-

Lassila ja Simo Aaramaa. 
 

 
 

 

 

59 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMI-

NEN VUODEN 2020 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 

 

 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

 Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on laa-
dittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 10.05.2021 tilintarkas-

tuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (liite 1). 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 5/2021                4(9)               

 KIRKKONEUVOSTO                        18.05.2021               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  
 Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan 

hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2020. 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 

 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi ti-
lintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja ta-

loutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.-31.12.2020. 
 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 
 

 

60 § ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRITTÄ-
MISESTÄ VUODELLE 2022 

 
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)  

 
 

Vuoden 2022 taloussuunnitelmassa seurakunnan kokonaismenot pohjautuvat tämän 
vuoden tasolle. Suunnitelman mukaan seurakunnallinen toiminta on lähes kuluvan 

vuoden toimintasuunnitelman mukainen. Koronaepidemian vaikutuksia on melko 
vaikea ennustaa. Seurakunnalle on annettu säästövelvoitteet kulujen karsimiseksi 

360 000 euroa vuosien 2020- 2022 loppuun mennessä 
 

Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. Kirkkovaltuusto 
on vuoden 2020 joulukuussa hyväksynyt vuosien 2021-2023 toiminta- ja talous-
suunnitelman, joka rakentui 1,75 tuloveroprosentille. 
 

Talousjohtajan päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan seurakunnan 
vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,75 %. 

  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 

  
61 § IRTISANOUTUMINEN  

 
 Henkilöstöasia 
 
 

 
62 §  PIISPANVAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA 

 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 

Piispa Simo Peura on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.2.2022. Lapuan hiippakunnan 
tuomiokapituli on määrännyt piispanvaalin toimitettavaksi marraskuussa 2021 (liite 

4.) Maallikkovalitsijoiden määräksi hiippakunnassa on määritelty kirkon vaalijärjes-
tyksen mukaisesti 452. Kauhavan seurakunnasta valitaan kirkkovaltuustossa maallik-

kovalitsijoiksi 14 vaalikelpoista henkilöä.  
Vaalikelpoinen on seurakunnan jäsen, joka  
a) on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu, kastettu ja konfirmoitu 
b) on viimeistään vaalipäivänä 18-vuotta täyttänyt 
c) ei ole vajaavaltainen 
Papeilla on piispanvaalissa oma äänioikeus. Tästä syystä papit eivät voi osallistua pää-
töksentekoon, jossa valitaan maallikkovalitsijoita.  

 
Kirkkoherran päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 14 maallikkovalit-
sijaa piispanvaaliin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

63 § MUUT ASIAT 

  

A. Ostotarjous asunto-osakkeesta Leipurintie 14 Kortesjärvi 
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Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
Kauhavan seurakunnalla on ollut tyhjänä / käyttämättömänä asunto-osake osoit-
teessa Leipurintie 14 Kortesjärvellä (As Oy Leipurintie). 
 

Osakenumerot:  4963-5675 
Asunnon numero:  9 

Pinta-ala:  73,0 m2 
Huoneita:  3h+k 

Rakennusvuosi: 1978 
 

 
Osake on ollut myynnissä  LKV vaisto Oy:llä. Kyseisestä osakkeesta on esitetty tar-

jous kiinteistövälittäjälle (liite 5 myynti-ilmoitus sekä liite 6 ostotarjous). Osakkeesta 
tarjotaan  tarjouksen mukaan 12 000  (kaksitoistatuhatta) euroa. 

 

Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Hyväksytään LKV vaistolle tullut tarjous As Oy Leipurintien osakehuoneistosta 
myyntihinnan ollessa 12 000 (kaksitoistatuhatta) euroa ja ostaja on Mariusz  

Jasinski. Kiinteistövälittäjä laatii kauppakirjan. 
 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

B. Kirkkopihan siisteys Alahärmässä 

 

Pirkko Malmi toi esille kirkkopihan kiviaidan lovahtamisen sekä kirkon ympäristössä 
olevan maa-alueen epäsiisteyden. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 
C. Kesätyöntekijöihin palkka-avustusta 

Pirkko Malmi kysyi, onko Kauhavan seurakunta hakenut kesätyötekijöihin suunnat-
tua palkka-avustusta kirkkohallitukselta 

 
Päätös: Talousjohtaja ilmoitti kesätyöntekijöiden palkkojen jakaantuvan seurakunnan ja hau-

tainhoitorahaston välillä, joten avustusta ei ole anottu. 
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64 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

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

Päätös nro 4 Tehtäväkuvauksen muutos (liite 7) 
 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

 
65 § 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 päätöksiä 

 

 
 
 

66 § TIEDOTUSASIAT 
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- Kirkkohallitukselta on saatu 120 500 euroa avustusta Kortesjärven kirkon ja kel-
lotapulin ulkopuolisiin korjaustöihin. 
 

- Kirkkovaltuuston kokous pidetään 31.5.2021 klo 19.00 
 
   

Puheenjohtajan päätösesitys 
 

 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
 

    
67 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa (Liite 8 ). 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.54 

 
   

 
 Kokouksen puolesta 

 
 

 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 
  

  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 

 
 Kauhavalla 20.05.2021 
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Marjatta Seppä-Lassila  Simo Aaramaa 

 
  
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 21.05.-
04.06.2021 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoi-

tustaululla 11.05.-04.06.2021.        
 

 Todistaa viran puolesta 
 

 
   _______________________   
   Ilmoitustaulun hoitaja  


