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________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 

Aika: Tiistaina 21.11.2017 kello 18.00 – 21.01  
 

Paikka:  Seurakunta 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   

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 

Poissa:       Palojärvi Inka jäsen 
 Seppä-Lassila Marjatta jäsen 

 Väkiparta Ritva jäsen 

 

 
 

Asiat: 107- 120 § 

 

 

 

 

107 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
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Päätös:  
Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat 

 

 

108 §    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 14.11.2017. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                      Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
  

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

     
  
 
 

109 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin, muissa asioissa 

käsitellään uurnalehdosta tullutta palautetta, Aa-kerhon avustamista vuokran 
suhteen sekä Pihkahovisäätiöön seurakunnan edustajan valinta 

  

 

 

 

 

110 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 
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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. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Jokinen Lauri ja 
Malmi Pirkko, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa perjantaina 
24.11.2017 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 
27.11.- 11.12.2017 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Lauri Jokinen ja 
Pirkko Malmi. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti    

   

 

 
   

111 §  VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018-2020 TOIMINTA- JA 

TALOUSSUUNNITELMA  
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
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Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukaan jokaista varainhoitovuotta varten 
seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös 
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi 
on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet. 
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen 
yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama 
alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi 
arvioitu yli- tai alijäämä. 
 
Kirkkoneuvosto on syksyllä hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmien 
laatimisohjeet. Ohjeiden 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 21.09.2017 mennessä seurakuntatyön 
toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset.  
 
Seurakunnan talouteen vaikuttaa nykyisen vaikean taloustilanteen lisäksi 
seurakunnan jäsenmäärän tasainen lasku. Kokonaisverotulokertymäksi on vuodelle 
2018 arvioitu 3.552.700 € 

 
 Vuoden 2018 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää 203.350 € alijäämäiseksi. 

 

 Investoinnit 
Vuoden 2018 investointiosan nettoinvestoinnin loppusumma on 700.000 €.  
  

Hautainhoitorahasto 
Hautainhoitorahaston talousarvio-osan toimintakulut ovat 118.290 €. 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 1) olevan 
vuoden 2018 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020. 

 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka esitteli toimintasuunnitelmat ja talousjohtaja  

talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018-
2020. Laajan keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä 
päätösesityksen. Kirkkohallitukselta haetaan Alahärmän kirkon korjaukseen 
avustusta. 
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Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra Jyrki 
Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 

 
. 
 
 

112 §  HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 

(KOULUTUSSUUNNITELMAN) HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 

 

 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
 Seurakunta laatii vuosittain koulutussuunnitelman. Vuoden 2018 

koulutussuunnitelma tukee erityisesti henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. 
 
 Työntekijät ovat palauttaneet omat henkilökohtaiset koulutussuunnitelmansa.  

Kirkkoherra ja lähiesimiehet ovat arvioineet koulutustoiveiden tarpeellisuutta. 
Näistä suunnitelmista on koottu kokonaisesitys kirkkoneuvostolle. (LIITE 2 ) 

  
Kirkkoherran päätösesitys 

 
 Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman mukaiset koulutukset. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Lisätietoja antaa  kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 

 
 
. 
 

113 §  LAUSUNTO HIIPPAKUNNALLISEN KESKUSREKISTERIN PERUSTAMISESTA 

 
Kirkkohallitus on päättänyt marraskuussa 2015 suosittaa seurakunnille alueellisten 
keskusrekisterien perustamista vastaamaan kirkonkirjojen pidosta. Päätöksen 
taustalla on kirkkohallituksen asettaman työryhmän loppuraportti. Hankkeen 
valmisteluasiakirjat ovat pöytäkirjan LIITTEENÄ 3. Työryhmän johtopäätökset on 
raportissa kuvattu seuraavasti: 
 
Johtopäätöksenä tehdyistä selvityksistä ja kokouksissa käydyistä keskusteluista 
asiantuntijaryhmä toteaa seuraavaa:  
- Kirkonkirjojen pidon lähtökohtana tulee tulevaisuudessa olla alueellinen 
organisoituminen seurakuntayhtymätasolla tai laajemmin. Kirkonkirjojen pidon 
järjestämisen kustannukset ovat suuremmissa yksiköissä matalammat kuin 
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yksittäisissä pienissä / keskisuurissa seurakunnissa. Myös ammattitaidon 
kehittämisen, osaamisen ja palvelutason parantamisen sekä pienen yksikön 
henkilöstön haavoittuvuuden näkökulmista alueellinen organisoituminen on 
välttämätöntä.  
- Valtakunnalliseen järjestelmään ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista 
siirtyä, koska kirkonkirjojen pidossa tarvitaan edelleen vahvaa paikallista 
asiantuntemusta. Paikallisesti työntekijöillä on tuntemus ja työkokemus 
kirkonkirjojen lukuun ja historiatietoihin. Seurakuntien kirkonkirjoissa on omat 
erityispiirteensä, valtakunnallisesti niitä on vaikea hallita.  
- Järjestelmällinen muutos laajempiin alueellisiin keskusrekistereihin ei ole 
mahdollista ennen kuin vanhojen kirkonkirjojen digitointiprosessi ja tietojen 
tallentaminen järjestelmään on kokonaisuudessaan suoritettu ja digitoitujen 
tietojen tarkistuksen myötä aineisto on yhteiskäyttöä ajatellen riittävän ehyt. 
Kokonaisuuden tasolla tähän päästään tämän hetkisten arvioiden mukaan vuoden 
2017 aikana. Alueellisesti kirkonkirjojen pidon uudelleen organisointia voidaan 
tehdä vapaaehtoiselta pohjalta jo aikaisemminkin. 
- Kirkonkirjojen pitoa toteuttavan henkilöstön ikäjakauma osoittaa, että Kirjurin 
suunnitteluvaiheessa esillä ollut suurin eläköitymisaalto on jo tapahtunut. 
Huomattavat henkilöstösäästöt luonnollisen eläköitymiskehityksen myötä ovat 
seuraavan kerran mahdollisia 5í10 vuoden päästä.  
- Seurakuntalaisten asiakaskäyttäytyminen on muuttunut ja muuttuu. Asiakkaiden 
kannalta on huomattavasti selkeämpää, että asiointi onnistuu yhdellä 
paikkakunnalta. Jatkossa myös sähköinen asiointi tullee olemaan entistä 
luontevampaa asioidessa kirkkoherranviraston / keskusrekisterin kanssa.  - 
Kirkonkirjojen pitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita prosesseja. 
Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat huomattavasti 
toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.  
 

Samassa hankkeessa on selvitetty satunnaisotoksella valittujen 27 seurakunnan 
toimintamalleja kirkonkirjojen pidossa. Lisäksi on arvioitu työsuoritteiden määriä ja 
seurakuntien vuotuisia kustannuksia. Selvityksestä käy ilmi, että suoritteiden 
määrässä ja kustannuksissa esiintyy huomattavaa vaihtelua. Samalla käy ilmi, että 
kirkkoherranvirastojen toimistosihteerien tehtävänkuvat vaihtelevat tuntuvasti. 
Kysyttäessä seurakuntien näkemyksiä kirkonkirjojen pidon tulevaisuudesta, 81% 
seurakunnista toivoi kirkonkirjojen pidon jatkamista paikallisella tasolla. 19% 
seurakunnista kannatti valtakunnallista ratkaisua. Seurakuntien penseä kanta 
keskusrekisterien perustamiseen huomioidaan loppuraportissa vain muutamin 
maininnoin. Työryhmän toteuttamassa kyselyssä ei ole lainkaan selvitetty laajan 
keskusrekisterin vaikutuksia seurakunnan mahdollisuuksiin tarjota yleistä 
asiakaspalvelua. Paikallisesti kirkonkirjoja ylläpitävät työntekijät ovat lähes koko 
maassa suurempia keskusrekistereitä lukuun ottamatta samoja henkilöitä, jotka 
hoitavat toimitusvaraukset ja puhelinvaihteen. Näin ollen työryhmän kyselyssä on 
sivuutettu toiminnalliset vaikutukset. 
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Selvityksen jälkeen kirkkoneuvos Pirjo Pihlajan on päättänyt, että keskusrekisterien 
perustamista ei viedä kirkolliskokoukseen lakimuutoksena. Päätös on ihan 
ymmärrettävä, koska 81% seurakunnista piti paikallista kirkonkirjojen pitoa 
parhaana vaihtoehtona. Kirkkolain tai kirkkojärjestyksen muutosta ei olisi saatu 
aikaiseksi. Sen sijaan asia vietiin Kirkkohallituksen täysistuntoon, jossa asia 
hyväksyttiin muodossa: ”Hyväksytään tavoitteeksi, että kirkonkirjojen 
rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka 
muodostuvat seurakuntayhtymien tai laajempien alueiden seurakunnista.” 

Lapuan hiippakunta on ryhtynyt koordinoimaan suosituksen toimeenpanemista 
selvityksin ja keskusteluin. Esiselvityksen jälkeen TT, pastori Tuomas Palola päätyi 
suosittelemaan kolmen alueellisen keskusrekisterin perustamista Lapuan 
hiippakuntaan. Asian esittelyn yhteydessä lääninrovastit linjasivat kokouksessaan, 
että perustamisselvitys tulisi tehdä yhden yhteisen keskusrekisterin perustamisesta 
Lapuan hiippakuntaan. Tämän linjauksen pohjalta tuomiokapituli kutsui Tuomas 
Palolan laatimaan esiselvityksen hiippakunnan yhteisestä alueen yhteisestä 
keskusrekisteristä. Selvitystyö päättyy kuluvan vuoden lopussa.  

Keskusrekisterihanke johtaa siihen, että kirkonkirjojen pito ja virastojen 
asiakaspalvelutyö eriytyvät toisistaan. Jatkossa seurakunta maksaa kirkonkirjojen 
pidosta keskusrekisterille. Hinta-arvio on 3€/jäsen vuodessa. Käytännössä 
hinnoittelu merkitsee Kauhavan seurakunnalle runsaan 42.000 euron kuluerää 
vuositasolla. Tästä kuluerästä voidaan selvitä ainoastaan toimistosihteereitä 
vähentämällä. Toisaalta se on myös tarkoituksenmukaista, koska työtehtävät 
vähenevät 35-45%. Käytännössä tämä johtaa siihen, että seurakunnan neljästä 
asiakaspalvelupisteestä pystytään jatkossa pitämään avoinna enää yksi. Se on suuri 
leikkaus asiakaspalvelun saavutettavuudessa henkilökohtaisena palveluna.  

Seurakuntaa on ohjeistettu antamaan kirkkoneuvoston lausunto ensisijaisesti uuden 
keskusrekisterin sopimuksesta, johtosäännöstä ja palvelulupauksesta asiakkaille ja 
asiakasseurakunnille. Hankeselvittäjä Tuomas Palolan ohjeistuksen mukaan myös 
muuta palautetta voidaan liittää lausuntoon. 

Kauhavan seurakunta on keskusrekisteriasiassa mukana köydenvedossa. Toisessa 
päässä on se fakta, että olisi luontevaa ja kirkollisen organisaatiokaavan mukaista 
lähteä mukaan kirkkohallituksen täysistunnossa ja hiippakunnan johdossa linjattuun 
ratkaisuun. Vastavirtaan kulkeminen on jossain määrin arveluttava linja. Toisessa 
päässä on kova paine vetää oman seurakunnan edun suuntaan. Kauhavan 
seurakunta on pyrkinyt olemaan alueellisesti mahdollisimman tasapuolinen neljän 
toimintayksikön kokonaisuus. Eräänä mausteena asiassa vaikuttaa vielä sekin, että 
vielä ei tiedetä, mitä muut seurakunnat asiassa päättävät. Koska Kauhavan 
seurakunnan nelinapainen pelikenttä on aika harvinainen hiippakunnassa, on 
ilmeinen vaara, että vain muutamat seurakunnat pyrkivät jäämään ulkopuolelle. 

 
Päätösesitys: 

Kauhavan seurakunta lausuu mielipiteenään seuraavasti: 
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1. Sopimusluonnos noudattelee hallinnollisesti muita yhteisjohtokuntien 
(sairaalasielunhoito ja perheneuvonta) varaan rakennettuja palvelumuotoja. 
Keskusrekisterin syntyessä Kauhavan seurakunta voisi hyväksyä sopimuksen 
vahvistamisen. 

2. Palvelulupaus asiakasseurakunnille ja asiakkaille sisältää kirkonkirjojen pidon 
kannalta olennaiset sisällöt. Palvelulupaukset hyväksytään. 

3. Johtosääntö hyväksytään. Kantanaan Kauhavan seurakunta ilmoittaa, että 
toivoo laskutusperiaatteeksi euroa/jäsen mallia.  

4. Kauhavan seurakunta toivoo kirkonkirjojen pidon jatkuvan paikallisena työnä. 
 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 Lisätietoja antaa  kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 

 

114 §  HENKILÖSTÖASIA 
 
  

 

115 §  HAUTAPAIKAN TAKAISINLUOVUTUS 

 
 Liitteenä olevat hautapaikat halutaan luovuttaa talaisin seurakunnalle 
  
   
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Hautapaikkaoikeudet otetaan takaisin seurakunnalle. 
 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

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

 

 
 

116 § MUUT ASIAT 

 
A. UURNALEHDOSTA TULLUT PALAUTE 

 
Heikki Korkealaakso toi esille hänelle tulleen palautteen koskien kynttilöiden 
palamista / palamattomuutta, sekä yleensä ruukun sijoittelusta johon on kynttilät 
suunniteltu laitettavan 
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Päätös:  Suunnittelija Pekka Mäkinen on suunnitellut kynttilöille tarkoitetut paikat. Tällä 
hetkellä paikka on melko avonainen koska reunoille istutettu kasvillisuus on 
vielä matalaa. Tilanne tulee korjaantumaan ajan saatossa.  

 
B. AVUSTUS TILAVUOKRAN OSALTA 

  

C. HENKILÖSTÖASIA 
 

 

 

117 § KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa 

kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla tehneensä seuraavat 
viranhaltijapäätökset. 
 
Kirkkoherran päätösluettelo: 
 
Päätös nro 15 §/2017 Tansanian matka (LIITE 9) 
Päätös nro 16 §/2017 Tietosuojavastaavan nimeäminen (LIITE 10) 

  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

 

 

118 § 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 3 §/2017 Lupa liittymäputken rakentamiseen (LIITE 11)  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
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Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 
 

119 §  TIEDOTUSASIAT 

 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat: 
 

Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 12.12.2017 klo 19.00 Kauhavan kirkon 
alasalissa. 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 

 

 
 

120 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE  JA VALITUS- 

 OSOITUS   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 12 ) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.01. Lopuksi laulettiin virsi 552.  
 
    
 Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 24.11.2017 
 
  
  

Lauri Jokinen   Pirkko Malmi 
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Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 27.11.- 11.12.2017 ja sen nähtävänä pitämisestä 
on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän 
seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 14.11.-
11.12.2017.        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    __________________________________________________ 

Ilmoitustaulun hoitaja  


