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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Tiistai 01.10.2019 kello 18.00.  
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 
 

Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja  
Aaramaa Simo 
Erkinheimo Heikki 
Heikkilä Marketta 
Kari Jorma 
Lammi Sinikka 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  

 Mäkinen Aira 
 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja  
 Rintanen Mari 
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

 

 
Poissa: Puronvarsi Martti jäsen 
 
 

   

Asiat: 86- 97 § 

 

  

86 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnäoli-
jat  

 
 
 

 

87 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
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Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkko-
neuvoston päättämällä tavalla. 
 
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 sähköpostilla kirkkoneuvoston jäse-
nille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 23.09.2019.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 
 

88 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: muissa asioissa Tarja 
Pellinen halusi keskustella Pysäkistä. 

 

 

 

89 § 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-
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 Aaramaa Simo ja 
Erkinheimo Heikki, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
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Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
03.10.2019 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 04.10-18.10.2019 välisenä aikana klo 9.00-14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Simo Aaramaa ja 
Heikki Erkinheimo. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin. Tarkastus suoritetaan 
Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa 05.10.2019 klo 9-14. Kokouksen tarkas-
tettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa 07.10-
21.10.2019 välisenä aikana klo 9.00-14.00.  

 

 

 

 

 

90 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TALOUSARVION, TOIMINTA- JA  

TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE 2020-2022 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
  
 Vuosien 2020-2022 toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on kirkkovaltuus-

ton hyväksymä Kauhavan seurakunnan Strategia 2011. Lisäksi lähtökohtana ovat 
myös kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi val-
mistunut tilinpäätös. 

 Työalojen suunnittelua ja raportointia pyritään uudistamaan selkeämpään suuntaan 
siten, että kultakin työalalta laaditaan yksi ja yhtenäinen suunnitelma.  

 Liitteenä oleva talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje-ehdotus 
vuosille 2020-2022 (liite1)  

 

Talousarvio 

 

Verotuloennuste 
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Pohjana on oletus, että veroprosentti säilyy nykyisessä 1,75:ssä. Koska talousennus-
teissa ensi vuodelle ollaan lähes nolla tasolla, ei kokonaisverotuloihin tässä vaiheessa 
ole perusteltua arvioida kasvua.  
 
Henkilöstöresurssit 
Uusia virkoja ja toimia ei perusteta. Aina viran ja tehtävän tullessa avoimeksi tai mää-
räaikaisesti täytettäväksi, on jatkossakin seurakunnan tehtävä erikseen selvitys sen 
täyttämisen tarpeellisuudesta.  
 
 
Toimintatuotot 
Toiminnasta kertyvät tulot arvioidaan realistisesti. 
 

Seurakunnan perimät maksut 
Palvelujen ja tilavuokrien hinnat ovat edellisten vuosien tasolla. 
 
Toimintakulut 
• Seurakuntatyön, hautatoimen ja hallinnon käyttömäärärahat tulee arvioida vuo-

den 2018 toteutumien tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen työalan on huo-
mioitava määrärahojen tarkoituksenmukainen mitoitus.   

• Kiinteistötoimen ylläpitokustannukset arvioidaan vuoden 2018 toteutumien 
pohjalta ja niihin lisätään mahdollinen energiakustannusten nousu. Lisäksi vuosi-
korjaukset toteutetaan kiinteistön korjaussuunnitelman 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. 

• vuoden 2019 budjetista tulee kulujen osalta vähentää 10 %, eli tehdään -10 -bud-
jetti. 

 

 
Investoinnit  
• Uusien investointien toteutus tapahtuu maltillisesti. (Investointisuunnitelma).  
   

 

Talousarvioehdotusten sovittaminen yllä oleviin raameihin edellyttää kaiken toi-
minnan suunnittelussa edelleen tiukahkoa menokuria. 
 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Hyväksytään ohjeet Kauhavan seurakunnan vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion sekä vuosien 2021 ja 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi. 
Toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset on käsiteltävä alue- ja kappelineuvos-
toissa 25.10.2019 mennessä.  
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin. Ohjeessa s.7 lisätään sana 
talousarvioista, eli ohjeen teksti kuuluu olla 25.10.2019 mennessä kappalaiset ko-
koavat esitykset toimintasuunnitelmista sekä talousarviosta ja pitävät kappelineuvos-
tot. 

 
 

 

91 § KORTESJÄRVEN SEURAKUNTATALON KÄYTÖSTÄ LUOPUMINEN JA 

KORVAAVAT TILAT 
 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 Kortesjärven seurakuntatalon tilannetta on käsitelty kirkkoneuvostossa kertaalleen:  
  
 
 _______________________________________ 
 

Kirkkoneuvosto 17.12.2018 § 117 
 

Kortesjärven seurakuntatalo on rakennettu 1972 ja rakennusta on laajennettu 1983. 
 
Proleader Oy:n (Esa Kemppainen, liite 4) rakennustekninen tutkimusraportti kertoo 
melko seikkaperäisesti rakennuksen kunnon ongelmakohtineen. Raportissa sivulla 
38-39 on esitetty yhteenveto korjausten toimenpide-ehdotuksista. Korjauskustan-
nukset (liite 5) on arvioitu olevan 1 220 000 euroa. 
 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 

 
Koska seurakuntatalo on vaurioitunut kauttaaltaan ja korjauskustannukset ovat huo-
mattavan suuret, esitetään rakennuksesta luopumista ja uusien korvaavien tilojen et-
simistä. Uusiin tiloihin siirtymistä puoltaa sekin, että esitetyistä korjaustoimenpi-
teistä huolimatta ei voida olla varmoja remontin onnistumisesta ja kiinteistön pysy-
misestä terveenä.  
 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
_______________________________________ 

   
Nykyisen seurakuntatalon käyttöä on jatkettu seurakunnan yleisissä tilaisuuksissa ja 

yksityistilaisuuksissa normaalisti tähän asti. Viimeksi kuluneen vuoden aikana 

useimmille kappeliseurakunnan työntekijöille on löytynyt uudet toimistotilat. Las-

ten toiminnalle on löydetty korvaava tila Kauhavan Vuokra-asunnot Oyn kautta. 
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Yhteistilat arvoitiin alun perin sopiviksi myös seurakunnan nuorisotyölle. Osa nuo-

rista ja nuorisotyöntekijä kuitenkin vieroksuivat tiloja. Syynä oli kausittaisen osallis-

tujamäärän vaihtelevuus. Osa nuorista ei olisi mahtunut rippikoulun tutustumisvai-

heen alussa tiloihin. Samalla koettiin niin, että lapsille tarkoitettu tila voi olla vä-

hemmän houkutteleva kohtaamispaikka nuorille. Heräsi myös huoli siitä, että, mitä 

samassa kiinteistössä olevat rivitaloasukkaat ajattelevat iltayöllä pihalla liikkuvista 

ja mopoilevista nuorista.  

Tällä hetkellä seurakuntatalo on työpaikkana enää emäntä Marjo Kukkolalle. Ter-

veystarkastaja on todennut noin vuosi sitten suorittamansa katselmuksen perus-

teella, että keittiön toimitilat ja laitteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Keittiöti-

laan vesivahinkoja todettiin syntyneen kaakeloituun lattiamateriaaliin melko laajasti 

kaapistojen ja keittiökoneiden peittämien lattian reunaosien alla. Samoin havaittiin 

puutteita ruuanvalmistukseen liittyvissä kylmätiloissa. Niiden hyllypinta-ala ei riitä 

esivalmisteltujen ruokien säilyttämiseen. Hätäratkaisuksi keittiötiloihin hankittiin 

irtokaapeilla lisätilaa kylmäsäilytykseen. Keittiötilojen sopimattomuutta ruuan val-

mistukseen pitkällä aikajänteellä ei kuitenkaaan ratkaise muu kuin radikaali re-

montti. 

Tällä hetkellä tilanne on se, että korvaavia tiloja tarvittaisiin entisten toimintojen 

säilyttämiseksi seurakunnan tiloissa vielä nuorisotyölle ja isommaksi kokoontumis-

tilaksi seurakuntasalin tapaan. Nuorisotyön osalta paikallisesti kaavailtuja vaatimuk-

sia täyttävää tilaa ei ole löytynyt. Asiaan aukeaa uusi mahdollisuus, kun Kauhavan 

kaupunki päätti rakennuttaa Kortesjärven kirkonkylään uuden koulun. Sen yhtey-

teen tulee kaupungin nuorisotila, jonka yhteiskäyttöön seurakunnan kanssa suhtau-

dutaan valmisteluvaiheessa kaupungin puolella myötämielisesti. Seurakuntasalin 

tyyppisen tilan löytäminen kangertelee pahasti. Teetetyt suunnitelmat Suomelan 

Kauppahuoneen kiinteistöön kertovat, että saneeraushankkeen hintahaarukka on 

kolmanneksen ja puolen välissä suhteessa uudisrakennukseen. Tämän lisäksi tulevat 

vuokrat. Vuokratilahanke rakennuskustannuksineen ja kirkkovaltuutettu Heikki 

Kielisen esiselvittämä uudisrakennushanke sijoittuvat kustannuksiltaan samaan mit-

taluokkaan, kun uudisrakennukseen lisätään keittiövarusteet, arkistotila ja ruumis-

huone. 

Seurakuntasalia ja nuorisotiloja vastaavien tilojen rakentaminen maksaa vuokraa-

malla ja omistamalla jokseenkin saman summan. Terveiden ja sisäilmaltaan hyvä-

kuntoisten vuokratilojen löytäminen seuraavaksi 20 vuodeksi Kortesjärveltä ei ole 

helppoa vuokraratkaisulla. Omistusratkaisulla tavoitteen saavuttaminen on toden-

näköisempää. Seurakunnalle koituvat lisäkustannukset ovat kuitenkin kestämättö-

miä toiminnalliselta kannalta. Niiden suuruusluokka on 120.000-140.000 euroa 
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vuodessa. Kustannusarvio on erittäin herkkä korkotason nousulle ja vuokrankoro-

tuksille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa jo valmiiksi alijäämäi-

sessä taloudessa 3-4 työntekijän välitöntä irtisanomista toimitilojen hyväksi. Tällai-

nen ratkaisu uhkaa suoraan seurakuntatyötä Kortesjärvellä, mutta myös muualla 

Kauhavan seurakunnassa. 

Kaikkien esittelyssä kerrottujen summien mittaluokka on tarkistettu erilaisten las-

kelmien avulla. Vuokrat perustuvat tarkkoihin tarjouksiin. Riskiarviointia: Rahoitus-

laskelmat ovat suuntaa-antavia, mutta huomioivat edullisimmat tällä hetkellä saata-

vissa olevat rahoituskulut. Suurissa lainoissa pienikin koron nousu aiheuttaa edellä 

mainittuja huomattavasti suurempia lisäkuluja ja kerrannaisvaikutuksia seurakunta-

työlle. Vastaavasti suurien investointien jälkeen vuokratiloissa, seurakunta on ala-

kynnessä vuokrankorotusten suhteen. Vuokratilojen riskiä kasvattaa sekin, että ai-

noa neuvoteltavissa oleva tila on olemassa olevista viimeinen mahdollisuus. 

Talousjohtajan päätösesitys: 

1. Kortesjärven seurakuntatalon käyttö lopetetaan 31.12.2020. Rakennus puretaan 

myöhemmin määriteltynä ajankohtana. Seurakunnan kokoontumiseen käyte-

tään Kortesjärvellä jatkossa kirkkoa, Palojärven leirikeskusta sekä tarvittaessa 

muita Kauhavan seurakunnan kiinteistöjä. 

2. Nuorisotyön toimitilat vuokrataan Kauhavan kaupungilta uudesta yhteiskou-

lusta Kortesjärveltä. 

3. Seurakuntatalon ja Pysäkin pilaantunut irtaimisto luovutetaan pois vastikkeetta 

tai tuhotaan.  

4. Kiinteistötoimen osalta lakkautetaan yksi virka-/työsuhde päättyväksi seurakun-

tatalon sulkeutuessa 31.12.2020.  

 

Päätös: Pitkän keskustelun jälkeen päätösesitys päätettiin jättää pöydälle lisäselvitysten 
hankkimiseksi. Pöydällepanon puolesta äänesti seitsemän kirkkoneuvoston jäsentä 
ja sitä vastaan yksi. Tyhjää äänesti neljä (äänestyspöytäkirja liite 2). 

 
 
 

92 § KIRKKOVALTUUSTOON VAPAUTUNEEN PAIKAN TÄYTTÄMINEN 
 
Kirkkoherran esittely 
 

Kirkkovaltuutettu Marita Kunnari on valittu diakonin virkaan Ylihärmän kappeliseu-
rakuntaan. Näin ollen hänen vaalikelpoisuutensa on päättynyt 31.8.2019 (Kirkkolaki 
23. luku 3§ 2. momentti).  
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Kirkkoherran päätösesitys 
 

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vaalituloksen mukaisesti 
kirkkovaltuuston uudeksi jäseneksi valitaan Leena Vainionpää. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 
 
 

93 § ALAHÄRMÄN KAPPELINEUVOSTOON VAPAUTUNEEN PAIKAN TÄYTTÄ-

MINEN 
 
Kirkkoherran esittely 
 

Kirkkovaltuutettu Marita Kunnarin vaalikelpoisuuden päätyttyä Alahärmän kappeli-
neuvostoon vapautuu yksi paikka. 

 
Kirkkoherran päätösesitys 

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kappelineuvos-
toon uuden jäsenen ja tarvittaessa uuden varajäsenen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
 

94 § MUUT ASIAT 

 
Tarja Pellinen halusi tämän hetken tietoa Pysäkistä. Keskusteltiin kiinteistön myyn-
nistä ja korvausvastuun juridisen selvittelyn tilasta. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
 
 

95 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

voston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
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Päätös nro 15/2019 Määräaikainen virkamääräys Alahärmän kanttorin virkaan 
(liite 3) 

 Päätös nro 16/2019 Kummin lisääminen (liite 4) 
 Päätös nro 17/2019 Herättäjäjuhlien pääsihteerin palkka (liite 5) 
 Päätös nro 18/2019 Lapsen kaste yhden kummin tilanteessa (liite 6) 
  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 

 

96 §  TIEDOTUSASIAT 

 
Alahärmänkappeliseurakunnan kappalaiseksi valittiin Aki Paavola (Lapuan hiippa-
kunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 12.9.2019, liite 7) 
 
Marita Kunnari on esittänyt lääkärintodistuksen ja rikosrekisterin otteen, jotka ovat 
olleet ehdollisen valinnan kriteereinä. (liite 8) 
 
Ojutjärven leirikeskus on asetettu yleiseen myyntiin. (LKV Vaisto näkyy etuovi.com 
myös) 
 
Kortesjärven Pysäkki on myynnissä (menossa myyntiin huutokaupat.com) 
 
Verotulokertymä syyskuun loppuun saakka (liite 9) 
 
Seuraava kokous pidetään 19.11 klo 18.00 seurakuntakodilla  

 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasian tiedoksi. 
 
  
 

97 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
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Muutoksenhaku ohessa. (Liite 10) 
 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.31 
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 04.10.2019 
 
  
  
 Simo Aaramaa  Heikki Erkinheimo 
 

 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 07.10.- 21.10.2019 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.09-21.10.2019  
 
 
 
 
Nähtävillä pidon todistaa viran puolesta 

 
    ___________________________________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


