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Aika: Tiistai 19.11.2019 kello 18.00.  
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 
 

Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja  
Aaramaa Simo 
Erkinheimo Heikki 
Heikkilä Marketta 
Kari Jorma 
Malmi Pirkko varapuheenjohtaja  

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

Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  
Hemminki Tuomas lakimiesasessori 
Massinen Anssi kappalainen 
Turpela Heli § 107 alussa  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

  

 
Poissa: Lammi Sinikka jäsen 
 Rintanen Mari jäsen 
 
 

   

Asiat: 98- 115 § 

 

  

98 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnäoli-
jat  
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99 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
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 12.11.2019.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 
 

100 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin ja muutoksin: 
 § 105 poistetaan esityslistalta.  Muissa asioissa käsitellään rahavarojen ja arvopape-

reiden tarkastuskertomus, kanttorin viran aukeamisen ajankohta sekä kokouskutsun 
perillemenon varmistaminen 

 

 

 

 

101 § 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-
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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 Heikkilä Marketta 
ja Kari Jorma, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
21.11.2019 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 22.11-09.12.2019 välisenä aikana klo 9.00-14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Marketta Heikkilä 
ja Jorma Kari. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

 

102 § SEURAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 
 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 

Talousarvion valmistelun yhteydessä kerätään vuosittain yhteen koko henkilöstön 
toiveita koulutuksen suhteen. Kaikilla työntekijöillä on oikeus ehdottaa toiveitaan. 
Koulutuksen hyväksymisperustelut liittyvät ensisijaisesti työntekijöiden tehtävänku-
viin. Tehtävänkuvan mukaiset koulutustoiveet huomioidaan ensisijaisina. Toiminta-
vuodelle 2020 koulutuksia haettiin varsin kohtuullisissa määrin. Suurin osa esityk-
sistä voitiin hyväksyä osaksi koulutussuunnitelmaa.  
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaiset koulutukset osaksi vuoden 
2020 talousarviota. 
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Päätös: Koulutussuunnitelman hyväksyminen jätettiin pöydälle. Kirkkoneuvosto päätti, että 
suunnitelma tehdään uudelleen siten, että vain aivan pakollisiin koulutuksiin osallis-
tutaan. 

 

 

 

 

103 § VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020-2022 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 käyttöön liittyen oli huomioitava määrärahojen 
suunnittelussa työalojen varojen käytön historiaa useamman menneen vuoden ajalta 
ja työalojen toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Jokaisen työalan oli huomioitava 
määrärahojen tarkoituksenmukainen mitoitus.    

 
Alue- ja kappelineuvostot ovat käsitelleet 29.10.2019 mennessä seurakuntatyön toi-
minta- ja taloussuunnitelmaesitykset.  
 
Seurakunnan talouteen vaikuttaa nykyisen taloustilanteen lisäksi seurakunnan jäsen-
määrän tasainen lasku. Kokonaisverotulokertymäksi on vuodelle 2020 arvioitu 
3.354.000 € 

 
 Vuoden 2020 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää 395.509 € alijäämäiseksi. 

 

 Investoinnit 
Vuoden 2020 budjettiin ei olla esittämässä investointeja (johtoryhmän kokous 
6.11.2019) 
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Hautainhoitorahasto 
Hautainhoitorahaston talousarvio-osan toimintakulut ovat 144.200 €. 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 2020 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022. 

 

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

 

104 § TOIMENPITEET ALIJÄÄMÄN KORJAAMISEKSI 

 
Talousjohtaja Esa Rämäkön ja kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
 
 Kauhavan seurakunnan hallinnon on ryhdyttävä toimenpiteisiin jälleen kasvavan alijäämän 

korjaamiseksi. Tulot ovat asettuneet tasaiseen laskusuuntaukseen. Parempia aikoja ei ole 
vallitsevalla jäsenmääräkehityksellä ja kirkkohallituksen ennusteiden mukaan tulossa.  

 
 Pääpiirteissään kulurakenne on suunnilleen seuraava: Henkilöstö hiukan yli 60%, kiinteistöt 

runsaat 20% ja loput rahat käytetään asiantuntijapalveluihin (Kirkon palvelukeskus, it-pal-
velut, keskusrekisteri, perheneuvonta, sairaalapapit, Kirkon keskusrahasto jne) ja seurakun-
nallisen toiminnan määrärahoina.  
Kiinteistöistä säästäminen on osoittautunut haastavaksi kiinteistöjen huonon kysynnän 
vuoksi. Seurakunnallisesta toiminnasta voidaan säästää enää vähäisiä summia. Henkilöstön 
vähentäminen koko alijäämän tasoittamiseksi merkitsee toiminnan määrän voimakasta las-
kua ja keskittymistä Kirkkolaissa ja Kirkkojärjestyksessä edellytettävien toimintojen ympä-
rille. Tulojen lisäämiseksi voidaan maksujen kautta vaikuttaa jossain määrin.  

 
Talousjohtaja Esa Rämäkön ja kirkkoherra Jyrki Jormakan päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun alijäämän korjaamisesta ja asettaa tavoitteet säästö-

jen määrästä ja rakenteesta.  
 

Päätös: Käytiin laaja keskustelu säästökohteista. Päätettiin, että joulukuun kirkkoneuvos-
tossa käsitellään kulujen leikkaamista eritellymmin. 

 

https://www.kirkontilastot.fi/viz?id=115
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105 § OIKAISUVAATIMUS KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 19/2019 

 Esittelijä veti asian pois kokouksen esityslistalta, kun kokouksen edellä kävi ilmi, että rat-
kaisuvalta asiassa kuuluu toisaalle. 

 
 
 
 

106 § HENKILÖSTÖASIA 

 
 

 
 
 

107 § KANTTORIEN JOHTAMIEN MUSIIKKIRYHMIEN MÄÄRÄ 
 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
 
Kanttorien työryhmässä on etsitty nykyisten viranhaltijoiden toimesta tasapainoa sopivan 
työmäärän, kirkkomusiikin laadun ja seurakuntalaisten odotusten välillä. Käytännössä asi-
assa hiertää se, että musiikkiryhmien kanssa on tullut vähitellen lisää työtä. Useissa seura-
kunnan alueella toimivissa kuoroissa on tapahtunut johtajavaihdoksia. Kanttorit ovat otta-
neet vastuuta musiikkiryhmistä, jotka aiemmin ovat toimineet itsenäisesti tai ovat uusia. 
Nykyisellä työntekijäkokoonpanolla on toimittu vajaan vuoden ajan. Nyt ollaan tilanteessa, 
jossa kahdella kanttorilla on edellisten viranhaltijoiden aikana sovittua lukumäärää enem-
män musiikkiryhmiä johdettavanaan. Näistä tehtävistä irtaantuminen on yksittäiselle kant-
torille vaikea päätös. Tukea päätöksentekoon tarvitaan ja siksi näen, että asiaa on hyvä käsi-
tellä kirkkoneuvostossa. Neuvoston päätöksestä työntekijät saavat tukea työn rajaamiseen 
ja sen aiheuttamaan sosiaalisen paineen tuntuun. 

 

Lähtökohtaisesti on hyvä muistaa, että varsinaista musiikkityötä varten kanttorien työajasta 
on varattu virkakohtaisesti 30-40%. Muu työaika menee kirkollisiin toimituksiin, jumalan-
palveluksiin ja seurakunnan yhteisten tilaisuuksien musiikin parissa. Koordinaattorikantto-
rilla työaikaa kuluu työvuorosuunnitteluun ja työalan hallinnollisten asioiden hoitamiseen.  

Aiemmin kolmen kanttorin aikana työskenneltiin mallilla, jossa yhdellä kanttorilla oli enim-
millään kolme musiikkiryhmää vastuullaan. Lisäksi saattoi olla avustamista tai satunnaisem-
paa ohjaamista muissa ryhmissä.  

Tulevaisuutta ajatellen olisi paikallaan laatia päätös siitä, mitä kanttoreilta odotetaan mu-
siikkityön toteuttamisen osalta. Kanttorien esitys on, että he hoitaisivat yhteensä kahdek-
san musiikkiryhmän johtamista tai koordinointia. Kappelikanttoreille kuuluu kummallekin 
kolme musiikkiryhmää ja alueseurakunnan koordinaattorikanttorille kaksi.  

Kirkkoherran päätösesitys: 

Esitän, että kirkkoneuvosto päättää, että  

1) kanttorit johtavat tai koordinoivat jatkossa yhteensä kahdeksaa musiikkiryhmää. 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 7/2019                7(11)               
 KIRKKONEUVOSTO                        19.11.2019               
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

2) kanttorit ja kirkkoherra valtuutetaan päättämään kanttorien johtamista musiikkiryh-
mistä tai kirkkoneuvosto päättää nimetä kyseiset musiikkiryhmät seuraavassa kokouk-
sessa.  

 

 

Päätös: Kanttori Heli Turpela saapui paikalle 20.45. Hän alusti keskustelua tässä pykälässä. 
Hän poistui 21.00, jolloin aloitettiin asian varsinainen käsittely.   
Päätösesityksessä kohta 1 hyväksyttiin sekä päätösesityksen kohdassa 2 valtuutettiin 
kanttorit ja kirkkoherra päättämään kanttorien johtamista musiikkiryhmistä.  

 
 
 
 

108 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUOSILLE 2019-2022 

 
Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 

 
 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 

30.000,- euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole hankintalain 
(30.3.2007/348) 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 3). 

 
  
 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 tilintarkastusyh-
tiöltä sääntöjä koskien hyvää tilintarkastustapaa seurakunnassa. Inka Palojärvi kan-
natti esitystä. 

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

 

 

 
 

109 § LÄHETYSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO V.2019 

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelu 

  
 Lähetysmäärärahat maksetaan seurakunnasta kahdesti vuodessa. Ensimmäisen tili-

tyksen aika on  ollut kevättalvella  
 

Lähetysvarat jaetaan toimintavuodesta 2019 alkaen seuraavasti:  
1. Lähetysmäärärahat ovat verotuloista 2,7%. Summa jaetaan samoin kuin ennen-

kin eli 20% kansainväliseen diakoniaa Kirkon ulkomaanavun kautta ja 80% kir-
kon lähetysjärjestöille. 

2. Viron evankelisluterilaisen kirkon ystävyysseurakuntia tuettaisiin 0,3% osuu-
della verotuloista. Tämä osuus budjetoidaan kansainväliseen diakoniaan vuo-
desta 2019 lähtien. 

 
Päätösesitys: 

Lähetysmäärärahat tilitetään saajilleen liitteenä olevan taulukon mukaan (Liite 5). 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

110 § HIIPPAKUNNAN KESKUSREKISTERIN LIITTYMISSOPIMUS JA JOHTO-

SÄÄNTÖ 
  
Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
 

Keskusrekisterihankkeen valmistelussa on ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi liittymissopi-
musta ja johtosääntöä on jouduttu korjaamaan vähäisissä määrin. Uudet asiakirjat on liitteenä 
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6 ja 7. Asiakirjat saapuivat seurakuntaan kokouskutsun lähettämispäivänä. Tämän vuoksi uu-
den ja vanhan sopimuksen eroavaisuudet esitellään kokouksessa. 

 
Kirkkoherran päätösesitys 
 

Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden sopimuksen ja lähettää sen edelleen käsiteltäväksi kirkko-
valtuustoon. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

111 § SEURAKUNNAN SIJOITUSTEN KOTIUTTAMINEN 

 
Käsiteltyä asiaa ei tiedoteta, koska esittelyteksti sisältää yksilöityjä seurakunnan tili- 
ja rahaliikennetietoja. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6. luku 24§ 
17.kaari) 
 

Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Merkitään tiedoksi.  

 

Päätös: Asiassa kuultiin talousjohtajan esittely. Puheenjohtaja ja sihteeri poistuivat kokouk-
sesta asian käsittelyn ajaksi, koska kirkkoneuvosto halusi keskustella kirkkoherran ja 
talousjohtajan menettelystä sijoitusten kotiuttamisessa. Puheenjohtajana toimi pykä-
län käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Pirkko Malmi ja sihteerinä kappalainen Anssi 
Massinen.  

 Päätösesityksen mukaisesti asia päätettiin merkitä tiedoksi. 
 
 
 
 
 

112 § MUUT ASIAT 

 
 Raha- ja arvopaperien tarkastuskertomus (liite 11) 
 

Tarkastajat tulevat vielä suorittamaan tiliotteiden tarkastuksen ja antavat siitä kerto-
muksen. Kirkkoherra ja talousjohtaja antavat pyydetyn vastineen 2.12.2019 men-
nessä. 
 
Kanttorin viran avautuminen 
 
Sähköpostilla lähetetyt kokouskutsut ja esityslistat 
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Keskusteltiin menettelytavoista, millä varmistetaan kutsujen meno perille. 
 

 

113 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneu-

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

 Päätös nro 19/2019 Kanttorin palkka (liite 12) 
 Päätös nro 20/2019 Lapsen kaste yhden kummin tilanteessa (liite 13) 
  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

 

114 §  TIEDOTUSASIAT 

 
 
Verotulokertymä lokakuun loppuun saakka (liite 14 jaetaan kokouksessa) 
 
Medialähetysyhdistys Sanansaattajien yhteistyösopimuksen kohde on vaihtunut. 
Farsin eli persiankielisten radio-ohjelmien tilalle on tullut samalle kieliryhmälle suun-
natut satelliittitelevision lähetykset.  
 
Hautausmaakatselmus 2019 (liite 15) 
 
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 09.12 klo 18.00 seurakuntakodilla  
 
Kirkkovaltuusto pidetään 17.12 klo 19.00 seurakuntakodilla 
 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasian tiedoksi. 
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115 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (Liite 16 ) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.35 
  
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 

      
  
 Pirkko Malmi  Anssi Massinen 
 puheenjohtaja § 111  sihteeri § 111 
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 21.11.2019 
 
  
  
 Marketta Heikkilä  Jorma Kari 
 

 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 22.11.- 09.12.2019 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.11-09.12.2019  
 
 
 
Nähtävillä pidon todistaa viran puolesta 

 
    ___________________________________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


