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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Maanantai 9.12.2019 kello 18.00-21.40.  
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 
 

Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja  
Aaramaa Simo 
Erkinheimo Heikki 
Heikkilä Marketta 
Karjanlahti Tapio varajäsen 
Lammi Sinikka 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  

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

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

  
 Esa Rämäkkö talousjohtaja, sihteeri 

 
Poissa: Kari Jorma  jäsen 
 
 
 

   

Asiat: 116-130  § 

 

  

116 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 

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

 
 
 

 

117 §    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 02.12.2019.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 

118 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: 
 Muissa asioissa Tarja Pellinen halusi tietoa Pysäkin tilanteesta. 
 

 

 

119 § 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 Malmi Pirkko ja 
Mäkinen Aira, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 8/2019                3(10)               
 KIRKKONEUVOSTO                        09.12.2019               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa keskiviikkona 
11.12.2019 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 12.12-30.12.2019 välisenä aikana klo 9.00-14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Pirkko Malmi ja 
Aira Mäkinen. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Puronvarsi 
ja Marjatta Seppä-Lassila. 

 

 

 

 

120 § C-KANTTORIN VIRAN TÄYTTÖ JA B-KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ 

JÄTTÄMINEN 
 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 

Kauhavan seurakunnassa on ollut vakituisesti täyttämättä kaksi ylemmän korkeakou-
lututkinnon virkaa vajaan vuoden ajan. Virkoja ovat hoitaneet määräaikaisin virka-
määräyksin Silvia Kaljurand ja Piret Stephanov. Kuluneen vuoden kesään asti virkoi-
hin on tuloksetta etsitty kelpoisia hakijoita eri menetelmin.  
Syyskuussa vahvistuneen tiedon mukaan Silvia Kaljurandin aiemmat opinnot ja osaa-
minen on hyväksytty kirkkohallituksessa vastaamaan Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon kanttoritutkintoa ”muu piispainkokouksen hyväksymä tutkinto.” Asia vastaa 
samaa kuin entinen C-kanttori. Kaljurand on muutenkin Kirkkojärjestyksen 6. luvun 
mukaisesti hakukelpoinen. Hän on ilmaissut olevansa halukas vakituiseen kanttorin 
virkaan.  
Seurakunnan kannalta nyt olisi mahdollista saada kelpoinen kanttori C-virkaan. Kau-
havan seurakunnalla on olemassa täyttämätön C-kanttorin virka. Sen sijoituspaikka 
on Kortesjärven kappeliseurakunta. Tehtävänkuvaa muuttamalla kyseisen viran voisi 
muotoilla toiminnalliselta kannalta olennaisilta osiltaan vastaamaan nykyistä Yli-
härmä-Kortesjärven kanttorin virkaa.  
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Kirkkoherran päätösesitys: 
 
Esitän, että Kauhavan kirkkoneuvosto: 
1) päättää täyttää täyttämättä olevan Kortesjärven kappeliseurakuntaan sijoitetun 

C-kanttorin viran. Viranhaltija huolehtii kanttorin tehtävistä Ylihärmän ja Kortes-
järven kappeliseurakunnissa. Virkapaikka on Ylihärmä. Palkkaus perustuu vaati-
vuusryhmään 502. Viran hakuaika päättyy 3.1. klo 14.00. 

2) päättää jättää täyttämättä nyt vakituisesti täyttämättä olevan ylempää korkeakou-
lututkintoa edellyttävän viran (B-viran), jonka ydinsisältönä on ollut kanttorin 
tehtävät Ylihärmän ja Kortesjärven kappelien alueella.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

 

121 § HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2020 
 
Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 

Kirkkoneuvosto jätti edellisessä kokouksessaan 19.11.2019 henkilöstön koulutus-
suunnitelman pöydälle. Uudelleen valmistelun tavoitteena oli supistaa vuoden 2020 
koulutussuunnitelma koskemaan kaikkein välttämättömimpiä koulutuksia. Liitteessä 
1 on esiteltynä uudelleen valmisteltu versio koulutussuunnitelmaksi. Edelliseen ver-
sioon verrattuna on esitetty työnohjausta kahdelle työntekijälle. Perustelut esitetään 
kokouksessa. 
 

 
Kirkkoherran päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto hyväksyy uudelleen valmistellun suunnitelman.  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra Jyrki 
Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 
 

 
 
 

 

122 § TOIMENPITEET ALIJÄÄMÄN KORJAAMISEKSI 

 
Talousjohtaja Esa Rämäkön ja kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
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 Kauhavan seurakunnan seuraava budjetti tulee olemaan noin 390.000 euroa alijää-
mäinen. Edellisessä kokouksessa käytiin lähetekeskustelua alijäämän korjaamiseksi 
(Kn 104§). Päätöksen mukaisesti tämä kokous käsittelee säästötoimenpiteitä laa-
jemmin. 

 Talousarvioesityksen mukaan seurakunnan alijäämä kasvaa toimintavuonna 2020 
huomattavasti. Alijäämän kasvussa tilapäistä osuutta aiheuttaa herättäjuhlat ja arkis-
tointityö. Suurin ongelma on kuitenkin rakenteellinen alijäämä. Verotulot eivät ke-
hity kulujen tahtiin.  
Kiinteistömenojen osuus on Kauhavan seurakunnassa suhteellisen suuri kuten muis-
sakin liitosseurakunnissa. Edellisen säästöohjelman tulokset ovat jääneet vajaiksi, 
koska kiinteistöistä luopuminen on osoittautunut hitaaksi.  
Henkilöstömenojen osuus seurakuntataloudesta on yli 60%. Kiinteistökulut ylittävät 
reilusti 20% ja loput kulut kertyvät toimintamäärärahoista ja erilaisista välttämättö-
mistä kulueristä. Käytännössä henkilöstömenot ovat nopein ja vaikuttavin tapa 
säästää. Kiinteistöjen osalta kannattaa edelleen jatkaa arviointia. Aiemmin kritee-
rinä ollut tarpeellisuus olisi paikallaan vaihtaa käsitteeseen välttämättömyys.  
Kulujen ohella on kiinnitettävä huomiota myös maksu- ja vuokratuottoihin. Maksut 
ovat pysyneet vuosien ajan samoina. Maksujen korotuksella on saavutettavissa jon-
kin tarpeellisia lisätuloja. Kauhavan seurakunnan perimät maksut ovat keskivertoi-
siin maksuihin nähden edullisia. Koko maan keskiarvo maksutuotoissa 14,37 euroa 
jäsentä kohden. Kauhavalla tulo on 8,24 euroa. Maksuihin on tehtävä viimein taso-
korotus. Myös tilavuokrien hinnoittelu on tarpeen tarkastaa vuosien tauon jälkeen.  
Verotulojen pudotusta arvioidaan kertyväksi vuoden 2022 loppuun mennessä 1-3%. 
Kokonaissäästötavoitteeksi olisi hyvä asettaa vuoden 2022 lopussa 430.000€ suh-
teessa nykyisiin kuluihin.  
 
 

Talousjohtaja Esa Rämäkön ja kirkkoherra Jyrki Jormakan päätösesitys 
 
   
 Kirkkoneuvostolle esitetään päätettäväksi, että 
  

1) seurakunnassa aloitetaan YT-neuvottelut kahdeksan henkilötyövuoden vähentä-
miseksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Luonnollista poistumaa kyseisellä 
ajanjaksolla on muutama henkilötyövuosi. Lisäksi käynnistetään Kirkon Yhteis-
toimintasopimuksen mukainen tuotannollis-taloudellinen (Tuta) menettely ko-
konaistavoitteen mukaisen henkilöstövähennyksen saavuttamiseksi. Tuta-me-
nettelyllä irtisanottavat 3-5 työntekijää päätetään helmikuun lopulla 2020. Si-
tova tavoite on 360.000€ säästöä kauden loppuun mennessä.  

2) selvitetään 1-2 kiinteistöstä luopumisen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutuk-
set. Kiinteistö- ja hautaustoimelle asetetaan säästötavoitteeksi 10.000 euroa. 

3) seurakunnallisen toiminnan maksuja korotetaan noin 40% ja tilavuokria noin 
15% myöhemmin päätettävän maksutaulukon mukaisesti. Lisätuloa kertyy noin 
50.000.  
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4) johtavat viranhaltijat seuraavat säästötavoitteiden toteutumista, ja esittävät ti-
lanteen mukaan lisäsäästöjä 2020 ja 2021 aikana kokonaistavoitteen 430.000€ 
saavuttamiseksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Tarja Pellinen jätti eriävän mielipiteen tähän pykälään 
(liite 16). 

 
 
 
 

123 § HENKILÖSTÖASIA  

 

124 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUOSILLE 2019-2022 

 
 Kirkkoneuvosto 19.11.2019 § 108 

 
 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan ”kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkoval-

tuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista 
varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan 
tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön.”  

 
  
 Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen, eikä häneen kirkko-

lain 7 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, ei myöskään 
seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija tai pysyväisluonteisessa työsopi-
mussuhteessa olevat työntekijä”. 

 
 Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. 
 
 Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 

60.000,- euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole hankintalain 
(29.12.2016/1397 25§ 1.kaari) mukaan velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa. 

 
 Vuosia Kauhavan seurakunnan tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Esko Säilä 

(KPMG) ja nyt varatilintarkastajana olisi JHT, HT Ilari Karhu (KPMG) sekä avustava 
tarkastajana toimisi Toni Koivusaari (liite 4). 

 
  
 Tilintarkastustoiminnassa on eduksi, että tarkastaja tuntee seurakunnan hallintoa ja 

taloutta pidemmältä ajalta. 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 
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 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi valtuustokaudelleen 
2019-2022 tilintarkastajaksi JHT, HT Esko Säilän ja varatilintarkastajaksi JHT, HT 
Ilari Karhun sekä heidän avustajaksi Toni Koivusaaren. 

 
 Päätös: Tarja Pellinen esitti asian jättämistä pöydälle. Hän halusi nähtäville tilintar-

kastusyhtiöltä sääntöjä koskien hyvää tilintarkastustapaa seurakunnassa. Inka Palo-
järvi kannatti esitystä. 

 Päätettiin äänestää. Äänestyksen tuloksena 6/5 asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä 
varten. Äänestyspöytäkirja (liite 4) 

 
 KPMG:ltä on pyydetty tarvittavia lisäselvityksiä (Liitteet 3 ja 4). 
 

 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Lisäselvityspyyntöjen jälkeen hyväksytään KPMG:n tarjous tilintarkastuksesta. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 
 

125 § HAUTAPAIKKOJEN TAKAISINLUOVUTUKSET 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Seuraavat hautapakan haltijat haluavat luovuttaa hautapaikat takaisin seurakunnalle, 

koska niille ei ole enää käyttöä: 

 
 Aune Jalkanen, Alahärmän kappeliseurakunta,(vanha hautausmaa)  hautasijat 

07-03-32-0389 yht.2 paikka. (Liite 5 ) 
 

 Leevi Kottari, Alahärmän kappeliseurakunta,(uusi hautausmaa)  hautasijat 08-05-23-
0004 yht.1 paikka. (Liite 6 ) 

 
 

 Vilho Peltola, Kauhavan alueseurakunta,(uusi hautausmaa) lohkolla B02 sijaitsevat 
hautasijat 0411-0412 yht. 2 paikkaa. (Liite 7 ) 

  
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Hautapaikkaoikeudet otetaan takaisin seurakunnalle. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

126 § KORON MÄÄRITTÄMINEN SEURAKUNNAN SP:N TILILTÄ LAINATTUJEN 

VAROJEN NOSTOON (TOIMEKSIANTOJEN VARAT) 

 
 Talousjohtajan esittely  

 
Seurakunnan taloussäännön mukaan (14§) seurakunnan tarpeisiin voidaan lainata 
käyttöpääomaa rahastovaroja sisältäviltä tileiltä. Seurakunnan rahastovaroja varten 
on olemassa toimeksiantojen varojen tili SP FI3849283020003690. Tältä tililtä on 
lainattu varoja useina vuosina. Pääasiallisena syynä ovat verotulojen heilahtelut ja ke-
sän korkeat palkkakulut. Tänä vuonna lainaa on otettu 150.000€. Laina on jo palau-
tettu. Pääoman lainaaminen on vakiintunut käytäntö tarpeen niin vaatiessa.  

Taloussäännön 14§ mukaan lainalle on määrättävä kirkkoneuvostossa käypä korko. 
Kirkkoneuvosto ei ole tehnyt asiassa seurakuntaliitoksen jälkeen päätöstä. Lainaus-
tarve saattaa ilmetä myös tulevaisuudessa. Siksi olisi perustelua, että korosta tehtäi-
siin toistaiseksi voimassa oleva päätös. 
Käyvän koron määritteleminen on hankalaa. Viitekorko+jokin prosentti oli helpoin 
tapa ilmaista käypää korkoa. Toisaalta koron perintä seurakunnan omien varojen siir-
roista aiheuttaa lähinnä ylimääräistä työtä monine kirjauksineen. 
 

Talousjohtajan päätösesitys 
  

Kirkkoneuvosto päättää antolainauskorosta. Esittelijän esitys on, että koroksi määri-
tellään 0%.  

 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

127 § MUUT ASIAT 

 

a. Sähkön kilpailutus vuosille 2020-2021 
 
Esa Talkkari on toiminut jo vuosia sähkön kilpailuttajana seurakunnalle. 
Hänen esityksensä mukaan Jylhän Sähköosuuskunnan verkon kohteet jäisivät Jyl-
hään, Elenian ja Ähtävän verkkojen kohteet siirrettäisiin Seinäjoen Energiaan. 
Eli käytännössä Ala- ja Ylihärmän sekä Kortesjärven Ähtävän kohteet siirtyisi Seinä-
joen Energialle (liite 8) 
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Päätös: Hyväksyttiin Esa Talkkarin tekemä ehdotus sähkön kilpailutuksesta. Seinäjoen 
Energian kanssa tehdään 24 kk sopimus. 

 

b. Pysäkin tilannekartoitus 

 
Selvitettiin Kortesjärven Pysäkin tilannetta, lähinnä urakoitsijan korvausvelvoittei-
den valossa. Oikeudelliset toimet on päätetty keskeyttää BLF Asianajotoimisto Oyn 
tekemien selvitysten osoitettua korvausten saamisen epätodennäköiseksi näytön 
osalta. Todettiin että vuoden 2020 budjettiin ei enää ole varattu varoja rakennuk-
sen ylläpitämiseen. Rakennuksen ylläpito tullaan ajamaan alas ja lämmöt sammute-
taan. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

 

 

 

128 § RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTUSKERTOMUS VUO-

DELTA 2019 / TARKASTUSKERTOMUKSESSA ESITETYN HUOMAUTUKSEN 

KÄSITTELY JA TOIMENPITEET 
 
 Pykälän pöytäkirjaus käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa 4.2.2019. 
 

 

129 §  TIEDOTUSASIAT 

 
 
Verotulokertymä marraskuun loppuun saakka (liite 14 jaetaan kokouksessa) 
 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasian tiedoksi. 
 
  
 

130 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (Liite 15 ) 
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Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.40 
 
    
  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 

      
  
 Pirkko Malmi  Tarja Pellinen 
 puheenjohtaja § 128  sihteeri § 128 
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty (pykälää 128 lukuun ottamatta) 
 
 

Kauhavalla 16.12.2019 
 
  
  
 Martti Puronvarsi  Marjatta Seppä-Lassila 
 

 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 12.12.- 30.12.2019 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 02.12-30.12.2019  
 
 
 
 
Nähtävillä pidon todistaa viran puolesta 

 
    ___________________________________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


