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Aika: Ti  16.05.2017 klo 19.00 –  20.50 
                                                                 
Paikka: Kauhavan seurakuntakoti      
 
Läsnä: Aaramaa Simo 
 Alatalkkari Anna-Maija 
 Annala Marja-Liisa  
 Erkkilä Leena   
 Heikkilä Marketta  puheenjohtaja   
 Heinonen Ritva  varapuheenjohtaja   
 Hirvelä Kari  
 Jokinen Lauri 
 Jouppi Johanna  varajäsen  
 Korpi Eija  
 Malmi Pirkko 
 Nevamäki Mari 
 Paavola Aki    
 Poltto Sisko 
 Puronvarsi Martti 
 Roumio Tiina  varajäsen    
 Saarijärvi Sirpa 
 Seppä-Lassila Marjatta 
 Tammisto Maarit 
 Virrankoski Taru 
 Ylinen Anna-Maija  varajäsen 
   
  
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 21. 
 
Muut läsnäolijat: 
 Jormakka Jyrki  kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa  talousjohtaja, sihteeri 
 
Poissa: Erkinheimo Heikki 
 Hakala Teemu 
 Korkealaakso Heikki 
 Lahtinen Eira   
 Palojärvi Inka 
 Pihlgren Antti 
 Renko Anna-Maija 
 Vaittinen Esa 
 Väkiparta Ritva 
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Asiat: 15-27 § 
15 §            KOKOUKSEN AVAUS 
 

Kokouksen aluksi veisattiin virsi 484 ja kirkkoherra Jyrki Jormakka piti 
hartauden.   
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritetiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen 
osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja muut 
asianosaiset. 

 
 
 
 
16 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
  
 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos 
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta.  

 
Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä jäljennös kuulutuksesta Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 09.05.2017 alkaen. Lisäksi kokouksesta 
on ilmoitettu kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille 
09.05.2017. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä 
seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla 09.05.-16.05.2017. 
 
Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli 
vähintään puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on 
päätösvaltainen. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
      
  
 
17 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO 
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 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi 
 pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi 
 erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. 
 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina toimivat Renko Anna-Maija 
ja Saarijärvi Sirpa. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa torstaina 
18.05.2017 kello 9.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän 
kappeleissa ajalla 19.05. - 19.06.2017 klo 9-14.  

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saarijärvi Sirpa ja Seppä-Lassila Marjatta. 
  
 

  
  
18 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

 
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina 
toimivat valtuutetut Renko Anna-Maija ja Saarijärvi Sirpa. 

 
Päätös:    Ääntenlaskijoiksi valittiin Saarijärvi Sirpa ja Seppä-Lassila Marjatta. 
  
 
 
 
19 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla lisäyksillä, 
 muissa asioissa Eija Korpi halusi keskustella tiedottamisesta ja tiedonkulusta 

yleensä. Toisena kohtana hän halusi ottaa esiin menettelytavan aloitteen 
tekemisestä ja sen tiedottamisesta. Martti Puronvarsi halusi otettaman esille 
palkkiosäännön tarkistamisen. 
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20 § VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN 

KÄSITTELY 
 
 Kirkkoneuvosto 28.03.2017/5§ 
  

 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

Kirkkoneuvoston on KJ 15:6 §:n mukaan laadittava kultakin kalenterivuodelta 
toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä 
valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.    
Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja 
talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa 
tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.  
 
Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätösasiakirjoina laaditut tase-
erittelyt (LIITTEET 1-2). Tasekirjassa on kirkkoneuvoston kertomus 
kirkkovaltuustolle vuoden 2016 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. 
Tilinpäätös sisältää myös erilliskirjanpitona hoidettavan hautainhoitorahaston 
tilinpäätöksen, joka yhdistetään tilinpäätöksessä seurakunnan pääkirjanpitoon.  
 
Kauhavan seurakunnan vuoden 2016 tilikauden tulos osoittaa alijäämää 
162.285,05 euroa.   
 
Kokonaisverotulot laskivat vuonna 2016 n. 148.372 € mikä johtuu jäsenmäärän 
vähenemisen voimistumisesta sekä talouden tämänhetkisestä vaikeasta   
tilanteesta. Kirkollisverotuloja kertyi n. 180.735€   vähemmän ja 
yhteisöverotuloja / valtionrahoitusosuutta n. 32.363 €  enemmän edelliseen 
vuoteen verrattuna. Talousarvioon verrattuna kokkonaisverotulot jäivät 174.430 
€ arvioitua pienemmiksi.  
Käyttötalouden toimintatuotot olivat 558.159,96 €, laskua  edelliseen vuoteen 
verrattuna n.26.000 € .  Käyttötalouden toimintakulut olivat 3.709.592,42 €, 
kasvua n. 30.000 € edelliseen vuoteen verrattuna. 

 
Seurakunnan tase päättyy kokonaissummaan 8.479.047,17 €, josta hautain-
hoitorahaston osuus on 90.441,89 €. 

  
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen 
yhteydessä esityksen tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista 
koskeviksi toimenpiteiksi.  

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
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Kirkkoneuvosto käsittelee Kauhavan seurakunnan vuoden 2016 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle: 
 
1) että tilikaudelta 2016 tulos on - 184.281,98 euroa.   
2) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 21.996,93 euroa 
3) että tilikaudelta 2016 syntynyt 162.285,05 euron suuruinen alijäämä   
    siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille 
4) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 14.270,93 euron ylijäämää   
    siirretään hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille.  

 
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kauhavan seurakunnan vuoden 2016 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan.  

 
 Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään 
 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 
 
   
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys:  
  
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen (LIITE 1 JA 2) 

 
 

 
21 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN 

MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 
 
 Kirkkoneuvosto 25.04.2017/28 § 
 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus 

on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 12.04.2017 
tilintarkastuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (LIITE 1). 

  
 Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä 

seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2016. 
 

Talousjohtajan päätösesitys: 
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 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi 
tilintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa 
ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.-31.12.2016. 

 
 Talousjohtaja jakoi kokouksessa edellisen kokouksen jälkeen tasekirjaan 

muuttuneet sivut numeroiltaan 69-71, 73 ja 80 ja esitteli niihin tulleet 
muutokset.(LIITE 2) 

 
Päätös: Talousjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti ja samalla hyväksyttiin 

tasekirjaan tehdyt muutokset. 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
   
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen (LIITE 3) 

 
 
 

22 § KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 
1/28.3.2017 
6 § Verotulokertymä 31.3.2017 
7§ Koordinaattorien valinta 2017-2018 
8 § Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien valinta vuosille 2017-2018 
9 § Seurakunnan edustajan valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 2017-2018 
10 § Kirkkoneuvoston  edustajat  alue- ja kappelineuvostoihin vuosille 2017-2018 
11 § Hautausmaakatselmuksen suorittajien valinta vuosille 2017-2018 
12 § Rakennustoimikunnan nimeäminen vuosille 2017-2018 
13 § Härmän vanhustentukisäätiön edustajien valinta (kolme varsinaista jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet) 
14 § Kauhavan kirkon ulkopuoliset korjaustyöt 
15 § Valtuustoaloitteen käsittely: kirkollisten ilmoitusten julkaiseminen paikallisessa 

lehdessä 
16 § Aa-kerhon toiminta-avustus 
17 § Lähetysmäärärahojen maksatus ja jakoperusteiden tarkennus 
18 § Lähetekeskustelu kanttoritilanteen käsittelemisestä 
 
2/25.4.2017 
29 § Määräaikaisen työsuhteen perustaminen digitaalisten kirkonkirjojen 

tarkastamista varten 
30 § Vuosilomien hyväksyminen 
31 § Herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan valinta 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 

 

23 § VALTUUSTOALOITTEET 
 

Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa 
valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 

 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston 
valmisteluun. 
 
 

Päätös: Valtuustoaloitteita ei ollut 
   
 
 
 
24  § ILMOITUSASIAT  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

- Kirkkoherra kertoi Anssi Massisen toimivan pappina elokuun loppuun 
saakka Mira Heikkilän tilalla. 

 
Päätös:  Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi   
 
 
 
25 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

- Eija Korpi halusi kiinnitettävän huomiota tiedon kulkuun ja tiedottamisen 
yleensä. Kokousten päätökset tulisi olla nähtävillä.  
 

- Eija Korpi halusi ottaa esiin menettelytavan aloitteen tekemisestä ja siihen 
syntyneen päätöksen tiedottamisesta. 
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- Martti Puronvarsi halusi Kirkkoneuvoston käsittelevän ja tarkistavan 
kokouspalkkiosääntöä.  
 

 
26 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. (LIITE 4 ) 
 
Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan   
 
 
  

27 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös:  Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 20.50. 
 
 Lopuksi veisattiin virsi 571 säkeistöt 1-3 ja 6. 
 
 
 
   
  
 
  

 
 

Kirkkovaltuusto 16.05.2017 
 
 
  

Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
  Marketta Heikkilä   Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja   sihteeri 
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 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
  
 Kauhavalla 18.05.2017  
 
 
  

Sirpa Saarijärvi   Marjatta Seppä-Lassila  
 
 
  

 
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 16.05.2017 pidetyn 
kokouksen asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan 
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 09.05.-16.05.2017. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä 
Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla 19.05. - 19.06.2017. 
 

 

 

 

 


