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________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Tiistai 29.11.2022 kello 18.00 – 20.23 
 

Paikka: Kortesjärven Messi (Päivärinteentie 14) 
 
 

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

 Palojärvi Pauliina 
 Pellinen Tarja  
 Rintanen Mari 
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
  

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 

Poissa:  
 

 
 

   

Asiat: 88 – 101 § 

 

 

 

  

88 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Suoritettiin nimenhuuto 
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89 §    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 22.11.2022.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 
 
 
 
 
 

90 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. seuraavin lisäyksin: muissa asioissa käsitellään Pauliina Pa-
lojärven, Pirkko Malmin, Tarja Pellisen sekä Simo Aaramaan esille tuomat asiat. 

  
 
 
  

 

91 §   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 Saarijärvi Sirpa ja 
Seppä-Lassila Marjatta, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa Keskiviikkona 
30.11.2022 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 01.12.- 16.12.2022 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Sirpa Saarijärvi ja 
Marjatta Seppä-Lassila. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Marjatta Seppä-
Lassila ja Simo Aaramaa 

 

 

 

 

92 §    KOULUTUSSUUNNITELMA 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

Talousarvion käsitellään kootusti osana henkilöstön koulutussuunnitelma. Sellainen 
laaditaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 12 mukaisesti koskemaan hen-
kilöstön osaamisen kehittämistä. Sopimuksen mukaan suunnitelma tulee olla ole-
massa yli 20 työntekijän seurakunnissa.  
Kauhavan seurakunnan koulutussuunnitelma 2023 (Liite 1). Koulutukset perustuvat 
pääosin työehtosopimuksen mukaiseen ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen. 
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Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 
 
 Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2023 koulutussuunnitelman osaksi talousarviota. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 
 

 

93 § VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023-2025 TOIMINTA- JA TA-

LOUSSUUNNITELMA  
 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukaan jokaista varainhoitovuotta varten 
seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vä-
hintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on 
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja ta-
loussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet. 
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhtey-
dessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä 
katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- 
tai alijäämä. 
 
Kirkkoneuvosto on  hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisohjeet. Oh-
jeiden mukaan toimintamäärärahojen käyttöä on suunniteltu uuden organisaatiomal-
lin pohjalta (työalamalli) huomioiden Evijärven liittyminen seurakuntaamme.  

 
 
Seurakunnan talouteen vaikuttaa nykyisen epävakaan taloustilanteen lisäksi seura-
kunnan jäsenmäärän tasainen lasku. Toisaalta sote-uudistuksen oletetaan vaikuttavan 
nostavasti verotulokertymään. Kokonaisverotulokertymäksi on vuodelle 2023 arvi-
oitu 4.214.000 € 

 
 Vuoden 2023 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää 420 € ylijäämäiseksi. 

 
  
 

Investoinnit 
Investoinnit on suunniteltu tehtäväksi eri puolille seurakuntaa. Asiaa käsiteltiin joh-
toryhmän kokouksessa 11.11.2022. 
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Keskeneräisiksi investoinneiksi vuodelle 2023 saattaa jäädä pelastustien rakentami-
nen ja vanhan lämpökeskuksen purku Alahärmän kirkon ympäristössä. 
 
 
Uusia investointikohteita on suunniteltu toteutettavan seuraavanlaisesti: 
Uurnalehto Alahärmä 
Uurnalehto Kortesjärvi 
Uurnalehto Ylihärmä 
Ylihärmän kirkon paanukaton tervaus 
Ylihärmän kellotapulin paanukaton tervaus 
Ylihärmän seurakuntatalo työpisteet työntekijöille 
 
 

Hautainhoitorahasto 
Hautainhoitorahaston talousarvio-osan toimintakulut ovat 160.790,00 €. Verovaroja 
ei voi käyttää hoitohautojen kuluihin, joten hautainhoitorahaston tulojen tulee kattaa 
rahaston todelliset kulut. 
 

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä (LIITE 2) olevan 
vuoden 2023 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 

 

 

 

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

 
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.  
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Talousjohtajan päätösesitys: 

 
Lähetysmäärärahat tilitetään saajilleen liitteenä olevan taulukon mukaan (Liite 3).  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 

 

 

 

 

95 § HENKILÖSTÖASIA 

 
  
 

 

 

96 § VALTUUSTON PÄÄTÖKSET 

 
 Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkoval-
tuuston päätösten laillisuusvalvonta ja huolehtia päätösten toimeenpanosta. 

 
 
”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä jär-
jestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvas-
tainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja  
syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos 
valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden rat-
kaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä.  
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä 
on kulunut umpeen.” 
 
Kirkkovaltuusto on pitänyt kokoukset: 
 
1/12.04.2022, jossa on käsitelty pykälät 1-17 . 
2/31.05.2022, jossa on käsitelty pykälät 18-35 
3/25.10.2022, jossa on käsitelty pykälät 36-49 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä 
tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia. Kirk-
koneuvosto antaa kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon viranhaltijoiden tehtä-
väksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 

 

 

 

  

97 § MUUT ASIAT 

 
Pauliina Palojärvi ja myös muut Kortesjärveläiset esittivät huolensa uuden toimitilan 
ilmanvaihdon sammuttamisesta illaksi. Huolenaihe ilmoitetaan kiinteistön omista-
jalle. Palojärvi halusi myös keskustella äänentoistolaitteiden nykyisestä sijoituspai-
kasta. 
 
Pirkko Malmi toi esille Alahärmän kirkon liian alhaisen lämpötilan.  
 
Tarja Pellinen korosti uuden valtuustokauden alkaessa Kauhavan seurakunnan eri oh-
jesääntöjen jakamista valtuutetuille. 
 
Simo Aaramaa toi esille erään seurakuntalaisen toiveen hautainhoitoon liittyvän 
pankkitilin ottamista seurakunnan hallinnoitavaksi. Todettiin että tällainen käytäntö 
ei ole mahdollista. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

 

 

98 § 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: 
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Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Ei kirkkoherran tekemiä päätöksiä 

 

 

 

99 § 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 päätöksiä 
 

 

 

100 § TIEDOTUSASIAT 

  
Puheenjohtajan päätösesitys 

 Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi 
 
 20.12.2022 kirkkovaltuuston kokous Kauhavan seurakuntakodilla (Kirkkotie 3b) 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
 

101 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
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  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa. (liite 4 ). 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.23 
 
 
  
  
 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
  
 
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 30.11.2022 
 

 
 Marjatta Seppä-Lassila  Simo Aaramaa 

 
  
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 01.12.- 
16.12.2022.  ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla 22.11.-16.12.2022     
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


