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Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

  

Aika: Tiistai 12.05.2020 kello 18.00 – 19.28 
 

Paikka: Seurakuntakodin Sali / Skype 
 

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 
 

Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  
  

 
Poissa: Kari Jorma  jäsen 

Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  
 
 

 
 

   

Asiat: 38- 48 § 

 

 

 

  

38 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnäoli-
jat 
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39 §    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 on 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/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkko-
valtuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 05.05.2020.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 
 

40 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Muissa asioissa Simo Aaramaa, Sinikka 
Lammi ja Tarja Pellinen halusivat käyttää puheenvuoroja.  

 
 
  

 

41 §  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 Palojärvi Inka ja 
Pellinen Tarja, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
14.05.2020 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  15.05.- 29.05.2020 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Inka Palojärvi ja 
Tarja Pellinen. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja Pellinen ja 
Martti Puronvarsi 

 

 

 

42 § HENKILÖSTÖASIA 

  
  

 

43§  LOMAUTTAMINEN 

 Valmistelu kirkkoherra Jyrki Jormakka ja talousjohtaja Esa Rämäkkö 

Lomautuksista käytiin yleisluontoista keskustelua edellisessä kirkkoneuvoston ko-

kouksessa. Asiasta on tehty valmistelu kirkkoneuvoston harkittavaksi. Yhteistyötoi-

mikunta on käsitellyt lomauttamistarvetta kokouksessaan 16.4.2020. Toisessa ko-
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kouksessa 27.4. toimikunta keskusteli työnantajan valmistelemasta lomautusehdo-

tuksesta. Asianosaisille on varotoimenpiteenä annettu lomautusilmoitus 30.4.2020. 

Tämä sen takia, että jos kirkkoneuvosto päätyy lomautusten kannalle, niiden toi-

meenpano voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Lomautusilmoituksen antaminen 

on kannanotto aikatauluihin, mutta ei itse päätösasiaan. Henkilöstö on tietoinen 

prosessin kulusta. 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt olennaiselta osaltaan alla olevan valmistelun. Siitä 

on käyty keskustelua, jonka perusteella muutamia kohtia on korjattu.  

__________________________________________________ 

Kauhavan seurakunnan alueella toimivat suuret työnantajat ovat lomauttaneet yh-

teensä useita satoja työntekijöitä. Tiedon kerääminen ei ole osoittautunut helpoksi, 

sillä yritykset on jaettu kahtia yli 20 henkilön ja pienempiin yrityksiin. Soittokierros 

suuryrityksiin paljasti, että liikesalaisuuden periaate hankaloittaa jossain määrin tie-

tojen saamista. Härmän kuntokeskus on suljettuna, samoin satoja työpaikkoja teolli-

suuden suuryrityksissä. Merkittävästi hankalammaksi käy arviointi, kun käännetään 

katseet pienyrityksiin. Lomautukset koskevat kokonaisuudessaan useita satoja 

työntekijöitä. Todennäköisesti mennään yli tuhannen. Lisäksi joudutaan huo-

miomaan pienyritykset, joiden selviämisessä käsillä olevan talouskriisin keskellä on 

suuria eroja. Toimeentulon huolia seurakuntalaisten kesken riittää.  

Kauhavan seurakunnan ainoa tehokas keino reagoida odotettavissa olevaan verotu-

lon laskuun ovat lomautukset, sillä investoinnit on jo määritelty lähelle nollaa, ja 

kiinteistöihin sekä toimintaan kohdistuvat määrärahat ovat niin niukkoja, että leik-

kaukset eivät ole mahdollisia. On tärkeää huomioida, että lomautetun kirkollisveron 

maksajan jäsenmaksut kapenevat voimakkaasti. Vähennysoikeuksien merkitys kas-

vaa jossain määrin tuloista riippuen, ja suurentaa kirkollisverotuloa. Lomautuksissa 

kyse ei ole verotulovahingon korvaamisesta työntekijöiden palkasta, vaan lähinnä 

syntyvään verotuloarvioon kohdistuvan vahingon pienentämisestä.  

Henkilöstö on koronan aiheuttamassa ”tilaisuudettomassa tilassa” ammattiryhmit-

täin eriarvoisessa asemassa. Esimerkiksi kapealle YT-neuvotteluissa päätynyttä seu-

rakuntamestarien joukkoa on vaikea lomauttaa lainkaan. Kanttorien osalta edelli-

sistä lomautuksista jouduttiin suurin osa perumaan vuonna 2012, koska kolmesta 

kaksi on töissä, eikä sijaisia saa tai kannata ottaa. Papistosta voisi lomauttaa vuoro-

tellen. Määräaikaisia voi lomauttaa, jos heidän sijallaan olevia vakituisia voisi lo-

mauttaa. Noin puolta papeista kuitenkin tarvitaan kerrallaan yhä perustoimintojen 

pyörittämiseen. Diakonit ovat tällä hetkellä täystyöllistettyjä. Eristyksissä elämisen 
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väsymys ja toimeentulon huolet nostavat päätään. Kasvatussektorilla, keittiö- ja sii-

voustyössä on väljempää kun tilaisuudet puuttuvat. Pieneltä osin korvaavaa työtä 

on olemassa. Talous- ja kiinteistöhallinnossa sekä kirkkoherranvirastossa työtehtä-

vissä määrä ei ole muuttunut kovin paljon. Talousjohtajan lomauttaminen osoittau-

tui edellisellä kerralla ongelmalliseksi. Lomautukset kasvattavat taloustoimiston 

työmäärää. Lisäksi tietojärjestelmän rakenteesta johtuen talousjohtaja ei voi olla 

poissa töistä kovin kauan. Taloustoimistolle on riittävä haaste, että taloustoimiston 

sihteeri on lomautettuna. 

Lomautusten minimimääränä voi pitää yhtä kuukautta. Hallinnollisesti lomauttami-

nen on raskas toimenpide. Työntekijät tarvitsevat lomautusilmoituksia, palkkalas-

kelmia ja päätösjäljennöksiä kaikille lomautetuille. Porrastuksista pitää käydä run-

saasti neuvotteluja. Lisäksi on huomioitava, että koko henkilöstöä on vaikea lo-

mauttaa. Jos ulkopuolelle jäävät kanttorit, seurakuntamestarit, diakonit ja määräai-

kaiset viranhaltijat ja lakisääteisesti kirkkoherra ja työsuojeluvaltuutettu, säästöä 

syntyy 21 henkilön osalta. Näin toteutettuna lomautus toisi säästöä noin 56.000 eu-

roa. Tälläkin rahasummalla on kuitenkin merkityksensä valmiiksi suuren alijäämän 

yhä kasvaessa poikkeustilanteen vuoksi.  

Lomautusten toteuttamista on tarpeen arvioida työntekijöiden keskinäisen yhden-

vertaisuuden näkökulmasta. Käynnissä olevassa poikkeustilanteessa työllisyysaste 

vaihtelee koko yhteiskunnassa. Esimerkiksi ravintolatyötä on nyt tarjolla vain nou-

tomyynnissä. Sairaanhoitoalalla kiireetöntä hoitoa ei lähtökohtaisesti anneta, vaan 

se jää kiireellisen hoidon jalkoihin. Vastaavia esimerkkejä löytyisi monen elinkei-

non parista. Seurakunta on monen ammattiryhmän kokonaisuus, jossa lomautuspai-

neet kohdistuvat eri ammattiryhmiin keskenään eri tavoin. Lomautuksiin kohdistuu 

kuitenkin useissa ammattiryhmissä selkeä tuotannollinen ja taloudellinen paine. Ti-

lanne ei ammattiryhmien suhteen ole tasavertainen, ja siksi lomautusesityksen 

muoto on nyt esillä olevan kaltainen, vaikka neuvoston lähetekeskustelussa koros-

tettiinkin valmistelun lähtökohtana tasapuolisuutta.  

Lomautusta puoltaa taloustilanne. Lomauttamalla voidaan kompensoida menetet-

tyjä verotuloja. Toisaalta työyhteisö on ollut lujilla irtisanomisten ja työn uudelleen 

organisoinnin kanssa. Sen perään alkanut koronakausi on niin ikään ollut monille 

iso haaste. Tässä valossa lomautuksista voi olla kahtakin mieltä. Rationaalisin perus-

tein ja tehtäväksi saaneina valmistelijat päätyvät esittämään seuraavaa: 

Päätösesitys: 

 Kauhavan kirkkoneuvosto päättää: 
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1) lomauttaa seurakunnan siivous,- ja keittiötyöntekijät, nuorisotyönohjaajat, las-

tenohjaajat, lomautuskelpoiset papinviranhaltijat, kirkkoherranviraston työnte-

kijät ja taloustoimiston toimistosihteerin yhden kuukauden ajaksi. 

2) Lomautukset toteutetaan työntekijäkohtaisesti sovittuina ajankohtina elokuun 

loppuun mennessä. 

3) Operatiivinen johto (talousjohtaja ja kirkkoherra) voi keskeyttää lomautukset 

työn lisääntymisen vuoksi määräajaksi viranhaltijapäätöksellä toiminnallisin pe-

rustein. Taloudellisena tavoitteena on silloinkin toteuttaa mainituissa ammatti-

ryhmissä lomautus myöhemmin loppuun verotulojen vähenemiseen viittaavassa 

tilanteessa, siten että kuukauden lomautus toteutuu.  

 

Päätös: Päätösesityksen kohta nro 1 hyväksyttiin sellaisenaan 
 
 Päätösesityksen kohta nro 2 hyväksyttiin seuraavin muutoksin:  

Lomautukset toteutetaan työntekijäkohtaisesti sovittuina ajankohtina lokakuun lop-
puun mennessä. 
 
Päätösesityksen kohta nro 3 hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Operatiivinen johto 

talousjohtaja, kirkkoherra ja valtuuston puheenjohtaja yhdessä voi keskeyttää lo-

mautukset työn lisääntymisen vuoksi määräajaksi viranhaltijapäätöksellä toiminnal-

lisin perustein. Taloudellisena tavoitteena on silloinkin toteuttaa mainituissa am-

mattiryhmissä lomautus myöhemmin loppuun verotulojen vähenemiseen viittaa-

vassa tilanteessa, siten että kuukauden lomautus toteutuu.  

 

 

 

 

 

44 § MAANVUOKRASOPIMUS 
 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 

Alahärmän taajamassa Kuoppalantien varressa seurakunnan omistamilla Stenbacka 

(233-411-5-25)  ja Härmälä (233-411-6-79) sijaitsee 1980-luvun puolivälissä Ala-

härmän kunnan ja seurakunnan välisellä sopimuksella rakentama kuntorata. Radan 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 4/2020                7(11)               
 KIRKKONEUVOSTO                        12.05.2020               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

pituus on n 2 km ja leveys 8-10 m. Rata on ollut kaikille kuntalaisille avoin ja tar-

koitettu jalkaisin, pyöräillen ja hiihtäen tapahtuvaa liikkumista varten.  

Sopimukseen on sisältynyt myös  kuntoradan liitännäisalueet valaistus, laavupaikka, 

pysäköintialue ja kuntoiluvälinealue. Kuntoradan käyttö on ollut kuluneina vuosina 

sangen vilkasta. 

Viime vuosina on noussut esiin radan peruskunnostus.  Peruskunnostuksen kustan-

nuksista on Kauhavan kaupunki lupautunut huolehtimaan.  Peruskunnostuksen yh-

teydessä rataa levennetään, uralla olevat  puut, pensaat ja oksat poistetaan tasoite-

taan maapohjaa poistamalla kiviä ja kantoja, rakennetaan rummut ja sillat sekä mer-

kitään rata puita vahingoittamatta. Kunnostuksessa kaadettavat ainespuut kuuluvat 

seurakunnalle ja kaupunki korjaa ne kustannuksellaan seurakunnan omistamaan 

paikkaan. Lisäksi Kauhavan kaupungilla on oikeus sijoittaa alueelle kuntoradan va-

laistuksen vaatimat laitteet ja rakenteet. Valaistus tulee kaupungin liittymästä. 

Kaupunki huolehtii kustannuksellaan kuntoradan, alueen rumpujen ja siltojen sekä 

rakenteiden (valaisimet ja kuntoilulaitteet) kunnossapidosta,  alueen siisteydestä ja 

turvallisuudesta. Kaupungilla on oikeus käyttää moottorikelkkaa tai muuta kevyttä 

ajoneuvoa kuntoradan alueella kunnostus ja huoltotöiden tekemiseksi. 

Kaupunki voi käyttää aluetta tapahtumien järjestämiseen. Suuremmista tapahtu-

mista on kuitenkin ilmoitettava seurakunnalle. 

Vuokra-ajan päättyessä on Kauhavan kaupungilla oikeus saada alue uudelleen vuok-

ralle samaan käyttötarkoitukseen ja samoin sopimusehdoin, mikäli aluetta on muu-

toinkin tarkoitus käyttää vastaavaan tarkoitukseen. Mikäli uudelleen vuokraus ei 

vuokra-ajan päättymisen jälkeen toteudu on Kauhavan kaupunki velvollinen poista-

maan laitteet ja rakenteet vuokra-alueelta 6 kk:n kuluessa vuokra-ajan päättymi-

sestä. 

Sopimusaika on kymmenen vuotta, alkaen 01.06.2020.  Kuntorata ja liitännäisaluei-

den maapohja luovutetaan korvauksetta Kauhavan kaupungin käyttöön kuten on 

ollut myös aikaisemmassa sopimuksessa. (liite 2). 

Päätös: Hyväksyttiin maanvuokrasopimus seuraavin muutoksin: 

Kohdassa uudelleenvuokraus teksti muutettiin kuuluvaksi ”vuokra-ajan päättyessä 

on reitin haltijalla etuoikeus saada alue uudelleen vuokralle…”  
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45 § MUUT ASIAT 

 
A. Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen 3/2020 § 31 eriävän mielipiteen liittämi-

nen pöytäkirjaan  
 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirjaan liitettäväksi (liite 3). 

B. Simo Aaramaan ilmoitti Herättäjäjuhlien varaston vuokrasopimuksen uusimi-

sesta osoitteeseen Kallenkuja 5. 

C. Tällä hetkellä kirkosta lähetetyissä nettijumalanpalveluluksista virsilaulut eivät 

kuulu kunnolla 

D. Sinikka Lammi kysyi kesäkerhojen toteutumisesta 

E. Tarja Pellisen teki Herättäjäjuhlien siirtämisestä koskevan päätöksen valmiste-

lua koskevan seuraavan ponsiesityksen: 

Herättäjäyhdistyksen päätös vuoden 2020 Herättäjäjuhlien siirtämisestä pidettä-
väksi Kauhavalla vuonna 2021 tulee hyväksyä kirkkoneuvoston kokouksessa. Jotta 
kirkkoneuvostolla olisi mahdollista arvioida Kauhavan seurakunnan taloudelliset 
mahdollisuudet järjestää Herättäjäjuhlat Herättäjäyhdistyksen päätöksen mukaisesti, 
tulisi esittelijän kirkkoneuvoston päätöksentekoa varten esittää kirkkoneuvostolle 
selvitys vuoden 2020 Herättäjäjuhlien tähän saakka seurakunnalle aiheuttamista 
kustannuksista sekä laatia realistinen arvio niistä seurakunnalle aiheutuvista kustan-
nuksista, joita tälle vuodelle suunnitellut juhlat vielä seurakunnalle aiheuttavat ja 
mitä kustannuksia juhlien siirrosta seurakunnalle aiheutuu vuonna 2021.  

Vuotta 2020 koskevassa talousarviossa ei ole esitetty Herättäjäjuhlia 2020 koske-
vaa talousarviota eriteltynä vaan kustannukset on piilotettu muuta toimintaa koske-
van menoarvion sisälle. Talousarviota kirkkoneuvostossa viime syksynä käsiteltä-
essä talousjohtaja ei pystynyt kysyttäessä kertomaan edes sitä, minkä toimialan yh-
teyteen Herättäjäjuhlien pääsihteerin palkka (runsas 50 000 euroa/vuosi) budjetissa 
on sisällytetty. Seurakunnan heikko taloudellinen tilanne eli negatiivinen talousar-
vio ei kestä esimerkiksi toista kertaa ylimääräisen papin viran (pääsihteerin tehtä-
vät) kustantamista Herättäjäjuhlia varten. Lisäksi on epäselvää, mikä vaikutus vallit-
sevalla koronatilanteella tulee olemaan vuoden 2020 tulokseen ja vuoden 2021 ta-
lousarvioon. On myös selvää, että Herättäjäjuhlista koituu – jo kuluvan vuoden juh-
lia varten Herättäjäyhdistyksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteellakin - runsaasti 
muitakin kuluja. Lisäksi juhlan järjestelyt ja toteuttaminen verottaa merkittävästi 
seurakunnan työntekijäresursseja, jotka ovat nykyisinkin, etenkin henkilöstöleik-
kausten vuoksi riittämättömät, jotta seurakunnan toiminta voitaisiin tasapuolisesti 
turvata kaikissa seurakunnan osissa. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on lisäksi to-
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dennut jo kuluvaa vuotta koskevana 12.2.2020 pidetyssä Kortesjärven kappelineu-
voston kokouksessa, että ensi kesänä Kauhavalla järjestettävät Herättäjäjuhlat vaati-
vat seurakunnalta niin paljon sekä taloudellisia että henkilöstöresursseja, ettei seu-
rakunnan taloudellinen tilanne tule lähiaikoina muuttumaan investoinneille myön-
teisempään suuntaan. Edellä mainittu toteamus vahvistaa sitä, että Herättäjäjuhlien 
järjestäminen vuonna 2021 todennäköisesti estää seurakunnan normaaliin toimin-
taan kuuluvien vähäistenkin kustannusten lisäämisen siten, että seurakunnan eri 
osa-alueet voisivat päästä nykyistä tilannetta tasavertaisempaan asemaan seurakun-
nan palvelujen suhteen. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi kohdat B, C ja E. D-kohtaan Sinikka Lammin kyselystä kesäker-

hoista vastattiin, että suunnitteilla on ulkoperhekerhojen toteuttaminen kesäkuun 

aikana.  

 

 

46 § 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: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 
Päätös: Ei viranhaltijapäätöksiä 

 

 

47 § TIEDOTUSASIAT 

  
   

Päätös: Ei tiedotusasioita 
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48 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen  

 
 Muutoksenhaku ohessa. (Liite 4) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.28. 
 
 
   
 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
  
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
 Kauhavalla 14.05.2020 
 
 
 
 Tarja Pellinen  Martti Puronvarsi 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 15.05.-
29.05.2020 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoi-
tustaululla 05.05.-29.05.2020.        
 
 Todistaa viran puolesta 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 4/2020                11(11)               
 KIRKKONEUVOSTO                        12.05.2020               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

 
 
    _______________________   
    Ilmoitustaulun hoitaja  


