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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 
Aika: Tiistaina 08.08.2017 kello 18.00 – 20.38  
 
Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 

 
 
Läsnä:        Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 

Aaramaa Simo  
Alatalkkari Anna-Maija 
Erkinheimo Heikki 
Jokinen Lauri 
Kari Mauno  varajäsen 
Malmi Pirkko  
Paavola Aki   
Renko Anna-Maija varajäsen 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva   

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 
Poissa:       Palojärvi Inka jäsen 

 Seppä-Lassila Marjatta jäsen 
  
 
 
 

Asiat: 51- 71§ 

 
 
 
 
51 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 

Aluksi laulettiin virsi 484 ja kirkkoherra piti hartauden 
 

 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritettiin nimenhuuto 
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52 §    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 puheenjohtajalle 01.08.2017. 

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

     
 
 
 
53 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin. 
 Muihin asioihin lisättiin käsiteltäviä asioita 
 
 
 
 
54 §   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 
eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa 
pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. 

 



KAUHAVAN SEURAKUNTA      PÖYTÄKIRJA 4/2017                3 (12)               
KIRKKONEUVOSTO                       08.08.2017               
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Paavola Aki 
ja Palojärvi Inka, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
10.08.2017 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 11.08.- 25.08.2017 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Aki Paavola 
ja Inka Palojärvi. 

 
Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Mauno Kari ja 

Aki Paavola   
 
 
 
55 § ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄ-

MISESTÄ VUODELLE 2018 
 
 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 (Liite 1)  
 
 

Vuoden 2018 taloussuunnitelmassa seurakunnan kokonaismenot pohjautuvat 
tämän vuoden tasolle. Suunnitelman mukaan seurakunnallinen toiminta on 
lähes kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukainen ja henkilöstömäärä 
pysyy samana 
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 Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. 
Kirkkovaltuusto on vuoden 2016 joulukuussa hyväksynyt vuosien 2017-2019 
toiminta- ja taloussuunnitelman, joka rakentui 1,75 tuloveroprosentille. 

 

Talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan 
seurakunnan  vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,75 %. 

 
 
  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

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

 
 
 

56 §  KAUHAVAN SEURAKUNNAN TALOUSARVION, TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE 2018-2020 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
  
 Vuosien 2018-2020 toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on 

kirkkovaltuuston hyväksymä Kauhavan seurakunnan Strategia 2011. Lisäksi 
lähtökohtana ovat myös kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilinpäätös. 

 Työalojen suunnittelua ja raportointia pyritään uudistamaan selkeämpään 
suuntaan siten, että kultakin työalalta laaditaan yksi ja yhtenäinen suunnitelma.
  

 Liitteenä oleva talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje-
ehdotus vuosille 2018-2020 jaetaan työntekijöille elokuussa.    

 

Talousarvio 

 

Verotuloennuste 
Pohjana on oletus, että veroprosentti säilyy nykyisessä 1,75:ssä. Koska 
talousennusteissa ensi vuodelle ollaan lähes nolla tasolla, ei 
kokonaisverotuloihin tässä vaiheessa ole perusteltua arvioida kasvua.  
 
Henkilöstöresurssit 
Uusia virkoja ja toimia ei perusteta. Aina viran ja tehtävän tullessa avoimeksi tai 
määräaikaisesti täytettäväksi, on jatkossakin seurakunnan tehtävä erikseen 
selvitys sen täyttämisen tarpeellisuudesta.  
 
 
Toimintatuotot 
Toiminnasta kertyvät tulot arvioidaan realistisesti. 
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Seurakunnan perimät maksut 
Palvelujen ja tilavuokrien hinnat tarkistetaan vastaamaan tämänhetkistä 
kulutasoa. 
 
Toimintakulut 

 Seurakuntatyön, hautatoimen ja hallinnon käyttömäärärahat tulee arvioida 
vuoden 2016 toteutumien tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen työalan 
on huomioitava määrärahojen tarkoituksenmukainen mitoitus.   

 Kiinteistötoimen ylläpitokustannukset arvioidaan vuoden 2016 toteutumien 
pohjalta ja niihin lisätään mahdollinen energiakustannusten nousu. Lisäksi 
vuosikorjaukset toteutetaan kiinteistön korjaussuunnitelman mukaan. 

 Kalustehankinnat suoritetaan hankintasäännön mukaisesti ja ehdotettu 
hankinta on perusteltava. Vain myönnetty määräraha oikeuttaa 
kalustohankintaan.  

 Edelleen tavoitteena on, että vuosittainen talousarvio ja toteutuma 
vastaisivat entistä paremmin toisiaan. 

 

 
Investoinnit  

 Uusien investointien toteutus tapahtuu maltillisesti.  
   
 

Talousarvioehdotusten sovittaminen yllä oleviin raameihin edellyttää kaiken 
toiminnan suunnittelussa edelleen tiukahkoa menokuria. 
 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Hyväksytään ohjeet Kauhavan seurakunnan vuoden 2018 
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2019 ja 2020 toiminta- ja 
taloussuunnitelman laatimiseksi. Toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset 
on käsiteltävä alue- ja kappelineuvostoissa 18.09.2017 mennessä. (Liite 2) 
 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) 4346535, 040 5057415 ja talousjohtaja 
Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792. 
 

 
 

 

 

57 § HERÄTTÄJÄJUHLIEN PÄÄSIHTEERIN VALINTA 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Herättäjäjuhlaorganisaation toimintaa koordinoi ja johtaa pääsihteeri. 

Juhlajärjestelyjen normaalikäytäntö on valita joko yksi tai kaksi pääsihteeriä 
hoitamaan tehtävää kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti pääsihteerien määrästä 
riippuen. Pitkin kevättä käydyissä keskusteluissa pääsihteerin tehtäviin on 
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seurakunnan työntekijöistä suhtautunut myönteisesti ja innostuneesti 
seurakuntapastori Petra Kero. Seurakuntalaisista mielenkiintoa on ilmaissut 
Kauhavan alueneuvoston jäsen, urheiluseura-aktiivi ja järjestötoiminnan 
paikallisena vastuunkantajana kunnostautunut Jarmo Kujanpää.  
Kujanpään kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmeiseksi, että hän 
suhtautuu pääsihteerin tehtävään avoimesti ja uteliaisuudella. Tässä 
tilanteessa Kujanpää kannattaa pääsihteeriksi Petra Keroa. Lisäksi Kujanpää 
sanoo olevansa kiinnostunut juhlaorganisaatiossa muista mahdollista 
tehtävistä 

  
  
Kirkkoherran päätösesitys: 
 
 Esitän, että pääsihteerin tehtävään valitaan seurakuntapastori Petra Kero. 

Tehtävän hoitaminen alkaa 1.10.2019 ja päättyy 31.8.2020. Pääsihteerin 
tehtävien ajan Kauhavan seurakunta järjestelee virkasuhteen muutokset 
yhteistyössä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Kero on 
pääsihteerinä toimiessaan Kauhavan seurakunnassa papin virassa 
myöhemmin päätettävällä tavalla.  

 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) 4346535, 040 5057415 

 
 

 

 
58 § HERÄTTÄJÄJUHLIEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Herättäjäyhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntusen kanssa käytiin 

neuvottelu herättäjäjuhlien sopimusasioista Kauhavalla 27.4.2017. 
Neuvottelun pohjalta laadittu sopimusluonnos (Liite 3).  

  
Kirkkoherran päätösesitys: 
 
 Esitän kirkkoneuvostolle sopimusluonnoksen hyväksymistä. Esitän 

kirkkoherran valtuuttamista allekirjoittamaan järjestelysopimuksen. 
 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ritva Heinonen puuttui 

sopimusluonnoksen muotoseikkoihin jotka korjataan sopimukseen. 
 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415 
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59 § VUOKRASOPIMUS LSK BUSINESS PARK OYN KANSSA 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
   
  
Kirkkoherran päätösesitys: 
 
 Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuokraussopimuksen LSK Business 

Park Oy:n tarjouksen mukaisesti. Kirkkoherra neuvottelee ja päättää 
luonnoksessa avoimena olevat asiat. 

 
. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ritva Heinonen puuttui 

sopimusluonnoksen muotoseikkoihin jotka korjataan sopimukseen. 
 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415 
 
 

 
60 § HENKILÖSTÖASIA 
 
  

 
61 § HENKILÖSTÖASIA 
 
 
62 § HENKILÖSTÖASIA 
 
 
  

63 § LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Lastenohjaajan työsuhteen jäädessä määräajaksi vapaaksi, on päätettävä 

työsuhteen täytöstä. Kerhotoiminnan jatkuvuuden kannalta kyseinen työsuhde 
on täytettävä. Tehtävästä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut yksi työnhakija. 
Kortesjärveläinen Elina Pellinen on koulutukseltaan lastenohjaaja ja 
humanististen tieteiden kandidaatti. Soveltuvuuteen liittyen on tehty 
haastattelu. Valintaa kannattavat esittelijä ja vastaava lastenohjaaja Sinikka 
Huhdankoski. 

  
Kirkkoherran päätösesitys: 
 
 Elina Pellinen valitaan lastenohjaajan työsuhteeseen 7.8.2017-30.6.2018. 

Virkapaikka on Kauhavan kerhotilat. Palkkaus määräytyy vakituisen 
viranhaltijan peruspalkan mukaisesti.  
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415 
 

 
 
 
64 § HENKILÖSTÖASIA 
 
 

65 § IRTISANOUTUMINEN 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Nuorisotyönohjaaja Kauko Huhtaluhta on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle. 

Hän pyytää eroa nuorisotyönohjaajan virasta 1.9.2017 alkaen (Liite 8) 
  
Kirkkoherran päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto myöntää Kauko Huhtaluhdalle eron nuorisotyönohjaajan 

virasta 1.9.2017 lukien. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) 4346535, 040 505 7415 
 
 
 

 
66 § KIRKOLLISKOKOUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Kirkkohallitus on saanut tehtäväkseen selvittää seurakuntien mielipiteitä 

kirkolliskokouksen tulevaisuustyöskentelyä varten. Kyselylomake on lähetetty 
kirkkoneuvoston jäsenille etukäteen tiedoksi. (Liite 9 )  

  
Kirkkoherran päätösesitys 
 
 Kirkkoneuvosto keskustelee palautelomakkeen teemoista ja päättää 

seurakunnan vastauksista keskustelun pohjalta. Kirkkoherra välittää 
keskustelun tulokset sähköisesti tiedoksi kyselytietokantaan. 

  
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti pitää erillisen kokouksen aiheesta 29.8.2017 klo 17.00. 
 
 
67 § MUUT ASIAT 
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 A.Vanhusneuvoston seurakunnan edustajan valinta 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  
 Kauhavan kaupunki on pyytänyt seurakuntaa valitsemaan edustajan 

vanhusneuvostoon 15.8.2017 mennessä. Aiemmalla kaudella edustajana on 
toiminut diakoni Sirpa Huhdankoski.  

   
Päätösesitys: 
 Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Kauhavan kaupungin 

vanhusneuvostoon.  
 
Päätös: Sirpa Huhdankoski jatkaa ja varahenkilöksi valittiin Esa Vaittinen. 
  

 B.Henkilöstöasia 
 
  

 C. Avustuspyyntö kunnostettujen ruumisvaunujen säilytystilan 
tekemiseen 

 
 Ylihärmässä on kunnostettu ruumisvaunut ja tarkoituksena olisi laittaa ne 

johonkin näkyvään paikkaan vitriinin sisälle näkyville. Seurakunnalta pyydettiin 
avustusta tämän hankkeen toteuttamiseen. 

 
Päätös: Neuvosto ei hyväksynyt avustuspyyntöä. 
 
 
 
 D. Henkilöstöasia 
 
   
 E. Palojärven leirikeskuksen käytössä havaitut puutteet 
 
 Neuvostolle tuotiin esiin puutelista (liite 10). 
 
Päätös: Annettiin tiedoksi neuvostolle 
 
 
 F. Irronnut kivi kiviaidasta Kortesjärvellä 
 
 Kortesjärvellä kiviaidasta on irronnut kivi jonka pitää laittaa paikalleen 
 
Päätös: Annettiin tiedoksi neuvostolle 
 
 
 
 G. Nälkävuosien muistomerkin laitto Kortesjärven kirkkomaalle 
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 Todettiin että pian tulee 150 vuotta kuluneeksi nälkävuosista. Kortesjärvellä 
olisi halukkuutta laittaa muistomerkki kirkkomaalle nälkävuosina kuolleiden 
muistoksi. 

 Tähän liittyen pyydettiin jonkinmoista avustusta muistomerkin laittamiseen. 
 
Päätös: Asian valmistelua jatketaan ja etsitään eri tahoja jotka voisivat lähteä 

rahoittamaan hanketta. Jos rahoitus jää vajaaksi asia tuotaneen uudestaan 
neuvoston käsittelyyn. 

 
 
  

 
68 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat 
viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 
Päätös nro 8:  Kilpailukykysopimuksen käyttöönotto Kauhavan seurakunnassa 
(Liite 11). 
Päätös nro 9: Virkavapaan keskeytys (Liite 12) 
Päätös nro 10: Kummin lisääminen(Liite 13 salainen) 

  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
 
69 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston 

ohjesäännön 4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltija-päätökset. 
 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
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Päätös:  Ei talousjohtajan päätöksiä 
 
 
 
70 §  TIEDOTUSASIAT 
 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat: 
 
 Mahdollisuus muutokseen tempaus tulossa 

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään (kirkolliskokouksen 
lausuntopyyntö ) 29.8.2017 klo 17.00 sekä 12.9.2017 klo 18.00. 

 
Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
  
 
71 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 
 OSOITUS   
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (Liite 14 ) 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.38 ja antoi muutoksenhakuohjeen. 

Lopuksi laulettiin virsi 552. 
 
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 10.08.2017 
 
  
  

 Mauno Kari   Aki Paavola    
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KIRKKONEUVOSTO                       08.08.2017               
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös 
Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 11.08.- 25.08.2017 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja 
seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 01.08.-25.08.2017.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


