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Aika: Maanantaina 07.05.2018 kello 18.00 – 20.47  
 
Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 

 
 
Läsnä:        Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 

Aaramaa Simo  
Alatalkkari Anna-Maija 
Erkinheimo Heikki 
Kari Mauno  varajäsen 
Malmi Pirkko  
Puronvarsi Martti varajäsen 
Seppä-Lassila Marjatta 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva    

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 
poissa:      Jokinen Lauri jäsen 

 Paavola Aki  jäsen 
 Palojärvi Inka jäsen 
  
 
 

Asiat: 31- 45 § 

 
 
 
 
31 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 

 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat 
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32§    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    

 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja 
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 
yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on saapuvilla (KL 7 luku 4 §).   

    
Kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä 
kirkkovaltuuston puheenjohtajille 26.04.2018. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                   Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

     
 
 
 
33 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin, muissa asioissa 
käsitellään Heikki Korkealaakson selvitystä Virian osakkeista sekä 
seurakunnan omistamista osakehuoneistoista. Heikki Erkinheimi halusi tietoa 
Pysäkin tilanteesta. Esa Vaittinen pyysi selvitystä yt-neuvotteluista. 

 
 
 
 
 
34 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 
 

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 

 
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 
kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja 
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eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa 
pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Vaittinen 
Esa ja Väkiparta Ritva, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa maanantaina 
14.05.2018 klo 9-14. 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava 
seurakunnan 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 
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan 
seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja 
Ylihärmän kappeleissa 15.05.- 29.05.2018 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Vaittinen 
Esa ja Väkiparta Ritva. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Esa 

Vaittinen ja Simo Aaramaa. 
   
 
 
 
35 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN 

MYÖNTÄMINEN VUODEN 2017 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 
 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus 

on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 17.04.2018 
tilintarkastuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (LIITE 1). 

  
 Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä 

seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2017. 
 
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi 

tilintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa 
ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.-31.12.2017. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. 
 

 
 

 
36 § ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN 

MÄÄRITTÄMISESTÄ VUODELLE 2019 
 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

KL:n 15 luvun 2 §:n mukaan ”Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden 
varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin (seura-
kunnan tehtävien toteuttaminen sekä maksut kirkon keskusrahastolle). 
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan 
lähimpään 0.05 prosenttiyksikköön.”  Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan 
vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 
17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a §). 

 
 Verotulokertymä (Liite2)  
 
 

Vuoden 2019 taloussuunnitelmassa seurakunnan kokonaismenot pohjautuvat 
tämän vuoden tasolle. Suunnitelman mukaan seurakunnallinen toiminta on 
lähes kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukainen. Kuitenkin 
seurakunnalle on annettu säästövelvoitteet kulujen karsimiseksi 220 000 euroa 
vuosien 2018-2020 aikana. 

 

 Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. 
Kirkkovaltuusto on vuoden 2017 joulukuussa hyväksynyt vuosien 2018-2020 
toiminta- ja taloussuunnitelman, joka rakentui 1,75 tuloveroprosentille. 

 

Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan 
seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,75 %. 

 
  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 

 
 
 
37 § ALAHÄRMÄN KIRKON KORJAUSTÖIDEN URAKOITSIJAVALINTA 
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 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

Kuluvan vuoden talousarvioon on hyväksytty 700.000 euron määräraha 
Alahärmän  kirkon korjauksiin. Kirkon korjaussuunnitelmat on laatinut 
Arkkitehtitoimisto Klemola & Co; arkkitehti (SAFA) Matti Klemola Tampereelta, 
sähkötöiden osalta Insinööritoimisto Granlund Pohjanmaa Oy;  ins Jarkko 
Hautala Seinäjoelta. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt em. suunnitelmat 
kokouksessaan 05.03.2018. Korjaustöiden työmaavalvonnasta vastaa 
Insinööritoimisto Kattelus Ky; RI Lauri Kattelus Ylihärmästä. 

 
Koska hankkeen kustannusarvio ylittää Hankintalaissa rakennustöille 
määritellyn kansallisen kynnysarvon (150.000 eur) on hankintailmoitus 
julkaistu myös 06.03.2018 julkisessa HILMA-hankintajärjestelmässä.  

 
Projektin toteutusta varten 06.03.2018 päivätyt tarjouspyynnöt on lähetetty 
seuraaville urakoitsijoille:  

 
1. Villax Oy                          Kauhava 
2. Härmän Maalaus/ 

            Kauko Keskinen Tmi       Kauhava 
3. Maalausliike Salo Ky       Kauhava 
4. Rkl Virrankoski Oy           Kauhava 
5. Vaasan Rakennuskivi      Vaasa 
6. Hallen & Farms Oy          Tallinna 
7. IKJ Rakennus Oy             Iittala 
8. Konservointilaboratorio- 

           Slammaus                       Pitkäjärvi 
9. Rakennus K Karhu Oy     Seinäjoki 
10. JIO Rakennus Oy            Merikaarto 

 
Tarjousten viimeinen palautuspäivä oli 26.03.2018 klo 12.00 mennessä.  
Tarjoukset on avattu 26.03.2018 pidetyssä avaustilaisuudessa (liite3) 

  
Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta (liite4): 

 
        1. Rakennusliike E Virrankoski               571.212,00 € (sis ALV) 
        2. Maalausliike Salo Ky                          644.118,00 € (sis ALV) 
 

Molemmat tarjouksen jättäneet urakoitsijat ovat toimittaneet voimassaolevat 
 tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat. 
 

Tarjoukset on pyydetty yksikköhinnoilla ja suorana urakkana. Yksikköhinnan 
pohjana ovat korjausalat on määritellyt arkkitehti Klemola.   

 
Selonottokokouksessa 17.04.2018 Erkki Virrankosken kanssa päädyttiin 
yksimielisesti ratkaisuun, että urakkatarjouksessa mainitusta erillistyöstä 
voidaan jokin osa jättää tekemättä ja sitä vastaava summa vähentää 
kokonaissummasta.  Virrankosken kanssa sovittiin yksimielisesti, että kirkon 
vesikaton maalaus jätetään tämän korjausprojektin ulkopuolelle ja se 
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suoritetaan myöhemmin (alustavasti v 2020) seurakunnan omana työnä, eikä 
alkuperäisen suunnitelman mukaan kesällä 2019. Vesikaton maalauksesta 
järjestetään erillinen tarjouskilpailu. Myöhemmin tapahtuvaa maalausta 
puoltaa myös se seikka, että tässä urakassa uusittavien peltisten katonosien 
(jiirien) on annetta kunnolla eloksoitua. Muutos vähentää Rkl E Virrankoski 
Oy:n  antamaa tarjousta 148.000 €. Kokonaissummaksi jää näin ollen 423.212 
€.  

  
Projektin sähkötöiden osalta on suoritettu suora hankinta. Urakoitsijaksi on 
valittu Alahärmän Sähkö Oy urakkahintaan 22.444,00 eur (sis ALV). 
Urakoitsija on toimittanut tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tarjouksensa 
yhteydessä.  

 
Kellojensoitto- ja äänentoistojärjestelmä sekä sisäkamerat eivät kuulu 
rakennus- eikä sähköurakkaan vaan seurakunta hankkii ne ns.  omana 
hankintana.  

 
Päätösesitys:  
 

 
1.   Alahärmän kirkon ulkopuolisten korjaustöiden urakoitsijaksi valitaan 
Rakennusliike E Virrankoski Oy neuvotellun hinnan perusteella. Lopullinen 
hinta muodostuu annetuista urakkahinnoista sekä yksikköhintojen ja 
korjattujen alojen perusteella. 
2.  Sähkötöiden osalta urakoitsijaksi valitaan Alahärmän Sähkö Oy 
3.  Rakennustyön valvojaksi valitaan Insinööripalvelu Kattelus Ky; Ri Lauri 
Kattelus. Valvonta laskutetaan tehtyjen tuntien mukaan. 
4.  Kellojensoitto ja äänentoistojärjestelmä sekä sisäkameroiden toteutetaan 
seurakunnan omana hankintana. 
 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Martti Puronvarsi jätti eriävän mielipiteen (Liite5), 

syynä 17.4.2018 pidetty selontekokokous, jossa oli kutsuttuna Rakennusliike 

E. Virrankoski, mutta ei kalliimman tarjouksen tehnyttä Maalausliike Salo 

Ky:tä. 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 

 

 

38 § TERÄKSESTÄ VALMISTETTU HAUTAMUISTOMERKKI 
  
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 

 
Omaiset ovat tiedustelleet mahdollisuutta asettaa haudalle uuden tyyppinen 
hautamuistomerkki. Memorial Oyn valmistama hautamuistomerkki muistuttaa 
muodoltaan ja värivalikoimaltaan perinteistä hautamuistomerkkiä. Puhtaan 
valkoinen värivaihtoehto tekee tässä suhteessa poikkeuksen. Uusi asia on 
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raaka-aine. Muistomerkit valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Vainajan 
nimi kaiverretaan leikkaamalla muistomerkin pintaan. Toinen uusi piirre on 
hautakiven sisään asennettava led-valo. Nimi näkyy ledin himmeähkössä 
valossa pimeässä. Päivän valossa led-valo ei juurikaan erotu. Hautakiveen on 
integroitu huomaamaton valokenno, joka tuottaa led-valolle sähköä.  
 
Esittelijänä kävin tutustumassa Ilmajoen hautausmaalla kyseiseen 
MemoLed®-hautakiveen. Muistomerkki vaikutti paikalleen asennettuna 
soveliaalta hautausmaaympäristöön.  
 
Lisätietoja tuotteista saa www.hautatuote.fi 

 
Puheenjohtajan päätösesitys 
 

Esitän, että kirkkoneuvosto sallii MemoLed® -hautakivien tai vastaavien 
käytön Kauhavan seurakunnan hautausmailla 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 
 
39 § LAUSUNTO JÄRVI-POHJANMAAN ROVASTIKUNNAN 

YHTEISTYÖNEUVOTTELUIHIN 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
 

Lääninrovasti Ari Aurasen aloitteesta rovastikunnassa on käynnistetty 
selvitystyö seurakuntien välisen yhteistyön lisäämisestä. Tavoitteena on 
sopeuttaa toimintaa pienentyviin resursseihin tulevaisuudessa. Suurimpina 
teemana neuvotteluissa on ollut saman työvoiman käyttäminen yli 
seurakuntarajojen. Kokouksissa on tuotu eniten esiin taloushallintojen 
yhteistoiminnan kehittämistä. Toiminnallisella saralla on myös havaittavissa 
yhteistyön mahdollisuuksia viestinnässä ja kasvatussektorilla.  

 
 Työskentelyyn liittyen Kauhavan seurakunta on tähän asti ollut lähinnä 

kuulolla. Nyt seurakunnalta on pyydetty lausuntoa yhteistyöstä. Lisäksi 
seurakuntaa on lähestytty erilaisilla kyselyillä. 

 
 Kauhavan seurakunta on rovastikunnan suurin seurakunta. Rovastikunta on 

alueellisesti hyvin laaja ulottuen Ähtäristä Pietarsaareen. Työvoiman 
liikkuvuuden osalta yhteistyöstä ei ole odotettavissa hyötyä Kauhavan 
seurakunnan osalta. Taloushallinnossa yhteistyön kehittäminen vaatisi uutta 
työvoimaa, joten siltäkään osin Kauhavan seurakunta ei voi hyötyä yhteistyön 
lisäämisestä. Muutamien kokousten perusteella on selvää, että nimenomaan 
Järviseudun seurakunnat voivat keskinäisellä yhteistyöllä turvata seurakuntien 
toimintaedellytyksiä. Hanke on tarpeellinen ja arvokas. Kauhavan 
seurakunnan toiminnoissa ei kuitenkaan ole mitään sellaista osa-aluetta, jossa 
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yhteistyön lisääminen Järviseudun seurakuntien kanssa olisi 
tarkoituksenmukaista. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys 
 
 Esitän, että kirkkoneuvosto päättää, että Kauhavan seurakunta jättäytyy pois 

rovastikunnan yhteistyön lisäämistä koskevista neuvotteluista. 
 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 
 
40 § HAUTAPAIKKOJEN TAKAISINLUOVUTUKSET 
 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Seuraavat hautapakan haltijat haluavat luovuttaa hautapaikat takaisin 

seurakunnalle, koska niille ei ole enää käyttöä: 
 
 Riitta-Liisa Varno os. Marjamäki, Alahärmän kappeliseurakunta,(uusi 

hautausmaa)  hautasijat 003a-003b yht.2 paikkaa. (Liite6) 
 

 Eira Kuoppalan kuolinpesän osakkaat (Juha Kuoppala, Timo Kuoppala, 
Hanna Kuoppala, Anne Kuoppala ja Anssi Kuoppala , Alahärmän 
kappeliseurakunta,(uusi hautausmaa) lohko 04, rivi 13 hautasijat 009a-009b 
yht.2 paikkaa. (Liite7) 
 

 Vilho Panula, Kauhavan alueseurakunta,(uusi hautausmaa) lohkolla B1 
sijaitsevat   hautasijat 151-154 yht.4 paikkaa. (Liite8 ) 
 

 Esa Kumpuhuhtala ja Liisa Renko, Kauhavan alueseurakunta,(uusi 
hautausmaa) lohko A6 hautasijat 001a-005b ja 0001-0003 yht.8 paikkaa. 
(Liite9  ) 
 

 Alli Alanen, Kauhavan alueseurakunta,(uusi hautausmaa)  lohkolla A01 
hautasijat 419 yht.1 paikkaa. (Liite10 ) 
 

 
  
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Hautapaikkaoikeudet otetaan takaisin seurakunnalle. 
 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. 

 
 
 
41 § MUUT ASIAT  

 
a. Viria 
Heikki Korkealaakso edustaa Kauhavan seurakuntaa Virian yhtiökokouksessa. 
Hän selvitteli puhelinosakkeesta saatavaa myyntihintaa tällä hetkellä.  
 
b. Seurakunnan osakehuoneistot 
Heikki Korkealaakso painotti taloyhtiön osakkeenomistajien sisäistä 
tiedottamisen vaikutuksia osakehuoneiston kaupan syntymiseen.  
 
c. Kortesjärven Pysäkki 
Tiedotettiin kirkkoneuvostolle tehdystä kuntokartoituksesta Pysäkin osalta. 
 
d. Kirkkojen näkyvyydestä ja viitoituksesta 
Anna-Maija Alatalkkari oli huolissaan kirkkojen opastuksesta ja viitoituksesta. 
 
e. Yhteistoimintamenettely 
Esa Vaittinen halusi selvitystä tämän hetkisestä tilanteesta 
yhteistoimitoimintamenettelyn osalta. 
 
 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

 
 

42 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat 
viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 

 Päätös nro  
 7§ Nuorisotyön kesätyöntekijän virkamääräys (Liite 11) 
 8§ Nuorisotyön kesätyöntekijän virkamääräys (Liite 12) 
 9§  Kesäkanttorin virkamääräys (Liite 13) 
 10§ Virkavapaus (Liite 14) 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 
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Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
43 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston 

ohjesäännön 4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 
Päätös:  Ei talousjohtajan päätöksiä 
 
 
 
44 §  TIEDOTUSASIAT 
 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat asiat: 
  

Kortesjärven Pysäkin kuntokartoituksen tulokset, toimenpiteet niiden johdosta 
ja hallinnon valmistelussa olevat asiat rakennuksen vaurioiden johdosta. 

 
 
Päätös: Pysäkin tilanne käytiin läpi jo muissa asioissa. 
 Seuraava valtuuston kokous pidetään 22.5.2018 klo 19.00 
 Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään joko 5 tai 12.6. 
  
 Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
 
 
 
 
45 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 
 OSOITUS   
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (LIITE15 ) 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.47. Lopuksi laulettiin virsi 552 



KAUHAVAN SEURAKUNTA      PÖYTÄKIRJA 3/2018                11 (11)               
KIRKKONEUVOSTO                       07.05.2018               
______________________________________________________________________________ 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 14.05.2018 
 
  
  
 Esa Vaittinen  Simo Aaramaa  
 

 
 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös 
Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 15.05.- 29.05.2018 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja 
seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 26.04.-29.05.2018.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


