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Aika: Tiistai 11.10.2022 kello 18.00 – 20.25 
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone (Kirkkotie 3b) 
 
 

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

 Pellinen Tarja  
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 
Poissa: Kari Jorma 
 Palojärvi Pauliina 
 Rintanen Mari 
 Saarijärvi Sirpa 

 
 

   

Asiat: 59 § - 

 

 

 

  

59 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Suoritettiin nimenhuuto 
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60 §    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 ovat 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 ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirk-
kovaltuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 04.10.2022.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 
 
 
 
 

61 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin  seuraavin lisäyksin, muissa asioissa käsitellään Aira Mäki-
sen ja Simo Aaramaan esille tuomat asiat 

 
 
  

 

62 §   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 Lammi Sinikka ja 
Malmi Pirkko, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa keskiviikkona 
12.10.2022 klo 12-14.00 
 
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 13.10.- 28.10.2022 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 Aira Mäkinen ja 
Mauno Kari. 

 

 

 

 

63 §    OHJEET VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION 

SEKÄ VUOSIEN 2024 JA 2025 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 

LAATIMISEEN 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
  
 Vuosien 2023-2025 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana ovat kuluvan 

vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma sekä viimeksi valmistunut ti-
linpäätös Evijärven liittyminen seurakuntaan huomioiden.  

  
 Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje-ehdotus vuosille 2023-

2025 (liite 1).    
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Talousarvio 

 

Verotuloennuste 
Pohjana on oletus, että veroprosenttia joudutaan laskemaan  1,75:stä Kirkkohallituk-
sen yleiskirjeen 16/2022 (28.04.2022) ohjeen mukaan. Kauhavan kohdalla tämä tar-
koittaisi 0,1 % laskua. Yleiskirjeen mukaan soteuudistuksen yhteydessä tehtävän ve-
rouudistus vaikuttaa kirkollisverokertymään nostavasti. Laskeminen tulee kuitenkin 
tapahtua maltillisesti, koska Evijärvi liittyy seurakuntaamme. 
 

Henkilöstöresurssit 
Ensi vuonna Evijärvelle tulee todennäköisesti nimellisesti uusi kappalaisen virka. Vi-
ran ja työsuhteen tullessa avoimeksi tai määräaikaisesti täytettäväksi, on jatkossa seu-
rakunnan arvioitava erikseen sen täyttämisen tarpeellisuus.  
 
 
Toimintatuotot 
Toiminnasta kertyvät tulot arvioidaan realistisesti. 
 
Seurakunnan perimät maksut 
Palvelujen ja tilavuokrien hinnat suunnitellaan pidettävän ennallaan.  Viimeisin tar-
kistus hinnastoon tuli voimaan  1.1.2021. 
 
Toimintakulut 
• Seurakuntatyön, hautatoimen ja hallinnon käyttömäärärahat tulee arvioida vuo-

den 2022 talousarvion tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen työalan on huo-
mioitava määrärahojen tarkoituksenmukainen mitoitus.   

• Kiinteistötoimen ylläpitokustannukset arvioidaan toteutumien pohjalta ja niihin 
lisätään mahdollinen energiakustannusten nousu, lähes kaksinkertaiseksi. Lisäksi 
vuosikorjaukset toteutetaan edellisten vuosien mukaan. 

• Kalustehankinnat suoritetaan hankintasäännön mukaisesti ja ehdotettu hankinta 
on perusteltava. Vain myönnetty määräraha oikeuttaa kalustohankintaan.  

• Edelleen tavoitteena on, että vuosittainen talousarvio ja toteutuma vastaisivat en-
tistä paremmin toisiaan. 

• Budjetti laaditaan vuoden 2022 budjetin pohjalta. 
 

 
Investoinnit  
• Uusien investointien toteutus tapahtuu maltillisesti. johtoryhmä tekee esityksen 

ensi vuoden investoinneista. 
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Talousarvioehdotusten sovittaminen yllä oleviin raameihin edellyttää kaiken toi-
minnan suunnittelussa edelleen tiukahkoa menokuria. Evijärven alijäämäisen seura-
kuntatalouden liittyminen Kauhavan seurakuntaan  on huomioitava varovaisuutena. 
 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Hyväksytään ohjeet Kauhavan seurakunnan vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion sekä vuosien 2024 ja 2025 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi.  

 

  

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 

 

64 § ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRITTÄ-

MISESTÄ VUODELLE 2023 

 
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 ja maksut kirkon keskusrahastolle). Kirkkovaltuusto vahvistaa tulove-
roprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0.05 prosenttiyksikköön.”  
Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallituk-
selle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a §).  
 
Verotulokertymä (Liite 2)  
 
 

Vuoden 2023 taloussuunnitelmassa seurakunnan kokonaismenot pohjautuvat tämän 
vuoden tasolle muuten, mutta energian hintaan arvioidaan noin kaksinkertaiseksi. 
Suunnitelman mukaisen seurakunnallisen toiminnan kulujen tulisi olla lähes kuluvan 
vuoden toimintasuunnitelman mukaisia.  
 

Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. Nyt Kirkkohal-
lituksen julkaiseman yleiskirjeen nro 16/2022 (28.4.2022) mukaisesti veroprosenttia 
tulisi laskea (liite 3). Perusteena on Valtiovarainministeriön vero-osaston tekemä las-
kelma soteuudistuksen yhteydessä tehtävän verouudistuksen vaikutuksesta kirkol-
lisveroprosenttiin.  
 
Valmistelijan esitys on, että kirkollisveroprosentti lasketaan varovasti lukemaan 1,7. 
Perusteluna on kaksi asiaa: Evijärven alijäämäinen seurakuntatalous liittyy ensi 
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vuonna Kauhavaan. Toiseksi energian hinnat ovat tulevana vuonna huomattavan kor-
kealla. 

 
Talousjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan seura-
kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,70 %. Laskua on 0,05 %.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 

 

 

65 §   ALAHÄRMÄN EMÄNNÄN VIRKA 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön esittely 
 

Raili Puiraksen jäätyä eläkkeelle emännän virasta 1.8.2022, vaikuttaa olevan hyvin 
perusteltua, että virka laitetaan auki. Seurakunnan oman toiminnan toteutuminen 
vaatii, että käytössä on kaksi emäntää. Virka olisi koko seurakunnan yhteinen ja sen 
virkapaikkana Alahärmä. 
 

Esittelijöiden päätösesitys: 
Virka laitetaan auki siten, että uusi valittu henkilö aloittaisi 1.1.2023 lukien. Palkka-
luokka on vaativuusryhmän 402 mukainen. 

  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 

 

 

 

66 §    KORTESJÄRVEN LIONS CLUB:N ESITYS MUUALLE HAUDATTUJEN MUIS-

TOMERKIN PYSTYTTÄMISESTÄ KORTESJÄRVEN HAUTAUSMAALLE 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön esittely 
 

Lions Clubin toimesta on esitetty, että Kortesjärven hautausmaalle pystytettäisiin 
muualle haudattujen muistomerkki. Kortesjärvellä on jo tällainen kirkon vieressä. 
Heidän perustelunsa toisen merkin pystytykselle oli seuraavan sisältöinen: 
”Samalla kertaa kun vanhemmat ihmiset vievät haudalle kynttilää, heidän ei tarvitsisi 
siirtyä kirkon viereen laittamaan kynttilää muualle haudattujen muistolle.” 
Lions Clubin esityksestä on kuva liitteenä (liite 4). 
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Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Hyväksytään Lions Clubin tekemä ehdotus muualle haudattujen muistomerkin pys-
tyttämisestä yhdistyksen omalla kustannuksella.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

  
 
 

67 §   SOPIMUS SIELUNHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAI-

RAANHOITOPIIRISSÄ / HYVINVOINTIALUEELLA 

 
 Kirkkoherran ja talousjohtajan  valmistelu 
 

Liitteenä (liite 5) on esitys hyväksyttäväksi uudeksi sopimukseksi sielunhoidon jär-
jestämisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Sopimus on jo allekirjoitettu ny-
kyisen sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen seurakunnan osalta. Uusi sopimus astuu voi-
maan 1.1.2023 lukien. 
Kirkkoneuvosto arvioi sopimuksen sisällön, ja päättää esitetäänkö sen hyväksymistä 
kirkkovaltuustolle. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  
 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle sopimuksen hyväksymistä  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 

 

 

68 §   TYÖALAJOHTAJIEN VALINNAT 
 
 

 Kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelu 
 

Kauhavan seurakunnan rekrytointityöryhmä on käsitellyt kokouksessaan 3.10. 
2022 työalajohtajien valintaa. Tehtävä ja valtuutus asian hoitamiseksi perustuu kirk-
koneuvoston päätökseen 52/2022.  
Kyseessä eivät ole uudet virat, vaan valituksi tulevien tehtävänkuvan muutos työ-
alajohtajan tehtävään määräämisestä. Normaalisti tehtävänkuvien muutokset ovat 
osa operatiivista johtamista. Organisaatiomuutoksen yhteydessä asia nähtiin niin 
merkittäväksi, että kirkkoneuvoston tulisi siitä päättää rekrytointityöryhmän esityk-
sestä.  
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Työalajohtajiksi sisäisellä haulla olivat hakeneet: 
Kanttorit ja musiikkityö: Heli Turpela 
Kasvatustyö: Miia Antila 
Diakoniatyö: Marja Kosola ja Marita Kunnari 
VALo (viestintä, aikuistyö ja lähetystyö): Anna-Maria Sironen 
 
Rekrytointityöryhmä haastatteli tehtäviin hakeutuneet viranhaltijat. Työryhmän esi-
tys on, että ainoina hakijoina tehtäviin hakeneet Heli Turpela, Miia Antila ja Anna-
Maria Sironen valitaan tehtävään. Diakoniatyön työalajohtajaksi rekrytointityö-
ryhmä päätyi keskustelun jälkeen esittämään haastattelussa tehtyjen huomioiden ja 
työkokemuksen perusteella Marja Kosolaa. 

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
  

Työalajohtajiksi valitaan: 

Kanttorit ja musiikkityö: Heli Turpela 
Kasvatustyö: Miia Antila 
Diakoniatyö: Marja Kosola 
VALo (viestintä, aikuistyö ja lähetystyö): Anna-Maria Sironen 

 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Tehtävät alkavat 1.1.2023 

 

 

  

69 § MUUT ASIAT 

 
a. Aira Mäkinen tiedusteli uurnalehtojen tuloa muihin kappeleihin 
 
b. Simo Aaramaa kertoi vapaaehtoisvoimin tapahtuvista pienimuotoisista korjaus-

toimenpiteistä. Vapaaehtoisten ryhmä on korjannut hautausmaalla olevat penkit 
ja rakentanut katoksen pyörätuolille ja rollaattorille. Tarkoitus on jatkaa vastaa-
via pieniä hankkeita.  

c. Simo Aaramaa toi esille Kortesjärven kirkkoympäristön parkkipaikkaongelman 
d. Simo Aaramaa kertoi, että lepomaalle voitaisiin asentaa betonipalkit, joiden 

päälle olisi helpompi asentaa hautakivet. 
e. Simo Aaramaa esitti myös, että hautojen reunakivien poistosta tulisi tehdä pää-

tös. Asiasta on jo ennemminkin tähän asti vain keskusteltu. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 

70 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 
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 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 
Päätös nro 6  Leirityöntekijän palkkaaminen (liite 6) 
Päätös nro 7  Leirityöntekijän palkkaaminen (liite 7) 
Päätös nro 8 Kappalaisen palkan määrittäminen (liite 8) 
Päätös nro 9 Palkan maksaminen nuorisotyöharjoittelijalle (liite 9)

  
 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

71 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
  
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro 3 Kauhavan avantouimarit Ojutjärven saunalla (kausi 2022-

2023), (liite 10).   
    

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
  

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
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72 § TIEDOTUSASIAT 

  
Puheenjohtajan päätösesitys 

 
 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 
 
 Kortesjärven kappalainen on valittu. Valituksi tuli pastori Nina Eskoli. 
 
 25.10.2022 Kirkkovaltuuston kokous Kauhavalla 
 
 29.11.2022 Kirkkoneuvoston kokous Kortresjärvellä 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 
    

73 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa. (liite 11 ). 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.25 
 
  
  
 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
  
 
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
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 Kauhavalla 12.10.2022 
 

 
Aira Mäkinen  Mauno Kari 

 
  
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 13.10.- 
28.10.2022.  ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla 04.10.-28.10.2022     
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


