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Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sanna Komulainen avasi
kokouksen ja piti alkuhartauden.

Päätös
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 118
Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
7.12.2021.
Kirkkolain 7. luvun 4§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön (vahvistettu
Kuopion tuomiokapitulissa 3.10.2019) mukaan kutsu seurakuntaneuvoston
kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen
kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kirkkoherran esitys
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja varapöytäkirjantarkastajan valitsemiset
Sn § 119
Kirkkoherran esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Jaakko Jääskeläinen ja Jorma Kajanus sekä heidän varalleen Raimo Katainen
varapöytäkirjantarkastajaksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 120
Kirkkoherran esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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Lähetyssihteerin viran täyttäminen
Sn § 121
Sn § 73 (24.8.2021)
Lähetyssihteeri Kirsi Tirrin irtisanouduttua virastaan 31.8.2021 tarvitsee
seurakunta lähetyssihteerin tehtävään.
Lähetystyö perustuu lähetyskäskyyn: se on ilosanoman eteenpäin viemistä,
auttamista ja rukoilemista. Se on myös avain toisten kulttuurien ja erilaisten
ihmisten ymmärtämiseen. Lähetystyössä viedään viestiä Jumalan rakkaudesta
kertomalla kristillisestä uskosta, toimimalla konkreettisesti hädän
lievittämiseksi sekä vaikuttamalla hädän syihin.
Seurakunta on lähetystyössä keskeinen toimija omalla alueellaan ja jokaista
seurakuntalaista kutsutaan toimimaan ja vaikuttamaan. Jokainen meistä on
siihen tehtävään kutsuttu, ja tapoja kutsumuksen toteuttamiseen on
monia. Lähetys on seurakunnan perustehtävää. Erityisen tärkeää on
lähetyskasvatuksen tekeminen lasten ja nuorten parissa.
Lähetyssihteerin tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja tehdä
lähetystyötä, kansainvälistä diakoniaa ja kirpputoritoimintaa eri muodoissaan
yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Lisäksi tehtävään kuuluu
vapaaehtoistyo.fi- ohjelmiston koordinointi ja vapaaehtoistyö yhdessä
muiden työntekijöiden kanssa. Lähetyssihteeri kuuluu diakonian- ja
lähetyksen tiimiin.
-

suunnitella, kehittää, ohjata ja tehdä lähetystyötä, kansainvälistä diakoniaa
ja kirpputoritoimintaa niiden erimuodoissa
edistää lähetystietoisuutta
huolehtia yhteyden pidosta seurakunnan nimikkolähetteihin ja kohteisiin
vapaaehtoistyön koordinoija ja vapaaehtoistyo.fi sivuston pääkäyttäjä
työalat kokoavan vapaaehtoistyön tiimin (VET-tiimi) vetäminen
toimia työparina vastaavalle kirpputori työntekijälle
edistää alueen ekumeniaa ja kasvua kansainvälisyyteen ja
monikulttuurisuuteen
rippikoulutyö
tiedottaminen erityisesti sosiaalista mediaa käyttäen
lähetys- ja käsityöpiirien sekä lähetysrenkaan toiminnan tukeminen
Lähetyksen kirkkopyhien ja iltojen järjestäminen

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen Nro 136 (
26.8.2020) diakonian viranhaltijan, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen
ohjaajan mukainen tutkinto ja tähän tutkintoon sisältyvänä tai erikseen
ammattikorkeakoulussa suoritettuna lähetyksen ja kansainvälisen diakonian
opintoja vähintään 8 opintopistettä; tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja
sen lisäksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon järjestämä kansainvälisen työn erityiskoulutus tai sitoutuminen sen
suorittamiseen.
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Valittavan viranhaltijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.
Hakuilmoituksen mukaan tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutusja yhteistyötaitoja, innovatiivista ja itsenäistä työotetta.
Kirkkoherran esitys

Seurakuntaneuvosto päättää:
1) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetyssihteerin viran täyttöluvan
myöntämistä,
2) päättää julistaa lähetyssihteerin viran vakinaisesti haettavaksi, mikäli
yhteinen kirkkoneuvosto myöntää viralle täyttöluvan,
3) hakuajaksi määritellään 13.9-26.9.2021. Virka täytetään 1.12.2021 alkaen
tai sopimuksen mukaan.
4) valitsee lähetyssihteerin viran haastattelutyöryhmän.
5 Viran vaatimusryhmä on 502 ja viranperuspalkka on 2426,19 euroa/ kk,
lisäksi maksetaan kokemuslisää aikaisemman työkokemuksen perusteella.
6) lähetyssihteerin viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa
ja virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan, kun valittu on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja
rikosrekisteriotteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lähetyssihteerin viran haastattelutyöryhmään valittiin Sanna Komulainen,
Elina Siirola, Sirkku Muilu ja Pertti Laajalahti.

Toimenpiteet

Yhteinen kirkkoneuvosto, henkilöstöpäällikkö Katariina Bergbacka, johtava
diakoniatyöntekijä Tanja Reinikainen

Sn § 121
Virkaan saapui määräajassa neljä (4) hakemusta, joista kolmella (3) on
vaadittava pätevyys. Seurakuntaneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä
tutustui saapuneisiin hakemuksiin ja laadittuun hakijayhteenvetoon.
Haastattelutyöryhmä haastatteli kolme (3) hakijaa 26.11.2021.
Haastattelumuistio on nähtävillä kokouksessa kysymyksineen.
Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää Iisalmen seurakunnan
seurakuntaneuvostolle kokonaisarvion, hakemusten ja haastattelujen
perusteella, että lähetyssihteerin virkaan valitaan Jari Nousiainen ja varalle
valitaan Eeva-Leena Ahopelto 1.1.2022 lukien toistaiseksi.

Kirkkoherran esitys
Pöytäkirjantarkastajat ________ _________
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a) Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee Iisalmen seurakunnan
lähetyssihteerin virkaan Jari Nousiaisen ja hänen ollessaan estynyt
ottamaan virkaa vastaan, hänen sijastaan Eeva-Leena Ahopellon.
b) Virka täytetään 1.1.2022 lukien toistaiseksi.
c) Viran vaatimusryhmä on 502 ja viranperuspalkka on 2426,19 euroa/ kk,
lisäksi maksetaan kokemuslisää aikaisemman työkokemuksen
perusteella.
d) Lähetyssihteerin viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden
koeaikaa ja virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan, kun
valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen
terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen.
e) Koeaika on 6 kk.

Päätös

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.
Lähetyssihteerin virkaan valitaan Jari Nousiainen ja varalle valitaan EevaLeena Ahopelto 1.1.2022 lukien toistaiseksi.

Otteet

hakijat, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, taloustoimisto, johtava
diakoniaviranhaltija Tanja Reinikainen
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Jumalanpalvelussuunnitelma ajalle helmikuu-toukokuu 2021
Sn § 122

Kirkkoherra on valmistellut jumalanpalvelussuunnitelman ajalle helmikuutoukokuu 2022. Valtuutetaan kirkkoherra tekemään tarvittaessa muutokset
jumalanpalvelussuunnitelmaan. Jumalanpalvelussuunnitelma on liitteenä.
(Liite 1)

Kirkkoherran esitys:

Neuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman ajalle helmikuu-toukokuu
2022. Valtuutetaan kirkkoherra tarvittaessa tekemään muutoksia
jumalanpalvelussuunnitelmaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Otteet virasto ja kirkot

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
14.12.2021

sivu
194

Kolehtisuunnitelma kaudelle tammikuu-joulukuu 2022
Sn § 123

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman kesä ja syyskaudelle
ajalle tammikuu-joulukuu 2022. Valtuutetaan kirkkoherra tarvittaessa
tekemään muutoksia kolehtisuunnitelmaan.
Kolehtisuunnitelma liitteenä. (Liite 2)

Kirkkoherran esitys:

Neuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle tammikuu-joulukuu 2022.
Valtuutetaan kirkkoherra tarvittaessa tekemään muutoksia
kolehtisuunnitelmaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Otteet virasto ja kirkot
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Koronapassin käyttöönotto Iisalmen seurakunnassa
Sn 124

Koronapassia koskeva laki tuli voimaan 16.10.2021. Koronapassia voi näin
ollen edellyttää lauantaista 16.10.2021 alkaen niissä tiloissa ja toiminnoissa,
joita koskevia rajoituksia on voimassa.
Käytännössä koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa
Omakannasta tai tarvittaessa paperisena versiona terveydenhuollosta.
Koronapassin käyttöönotto tarkoittaa sitä, että henkilö voi näyttää EU:n
koronatodistusta sisäänpääsyn yhteydessä esimerkiksi eri tilaisuuksissa tai
tapahtumissa. Henkilöllä pitää siis olla todistus koronarokotuksista, todistus
tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta
koronasta.
Koronapassin saavat myös henkilöt, jotka ovat sairastaneet koronan ja
saaneet lisäksi yhden koronarokotuksen. Tällaisessa tapauksessa heille tulee
rokotustodistukseen merkintä 1/1 kohtaan "saadut rokoteannokset".
Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille. Rajoitusten kohteina olevat toimijat
voivat vaihtoehtoisesti ja oman valintansa mukaan edellyttää asiakkailtaan tai
osallistujilta koronapassin käyttöä tai noudattaa valtioneuvoston,
aluehallintoviranomaisten ja kuntien asettamia rajoituksia. Sekä yksityiset
että julkiset toimijat voivat edellyttää koronapassin käyttöä.
Koronapassi on vaihtoehtoisena terveysturvallisuustoimena käytössä vain
silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa.
Koronapassi on laissa tarkoitettu tilanteisiin, jolloin on voimassa
viranomaisten asettamia rajoituksia epidemian leviämisen estämiseksi.
Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä
koskevat rajoitukset. Jos tila on vakavan koronatilanteen vuoksi kokonaan
suljettu tai tilaisuus kokonaan kielletty, koronapassia ei voi käyttää.
Koronapassia voidaan edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa,
kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä
sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja
ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa,
eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä
museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa sekä
erilaisissa yleisötilaisuuksissa.
Koronapassin esittämistä ei voi edellyttää paikoissa, joiden voidaan katsoa
olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien ja palveluiden
nauttimisen kannalta välttämättömiä. Todistusta ei siis saa edellyttää
asiakkailta esimerkiksi apteekeissa tai kaupoissa.
Asiakkaiden tai muiden tilaisuuteen tai tapahtumaan osallistuvien olisi
näytettävä koronapassi sisäänpääsyn yhteydessä. Jos asiakas tai osallistuja ei
näyttäisi koronapassia, tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjän olisi estettävä
henkilön sisäänpääsy tai osallistuminen. Velvoitetta esittää koronapassi ei siis
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ole, mutta sen esittämättä jättäminen estäisi pääsyn tilaisuuteen tai tilaan,
jossa passi on otettu käyttöön. Koronapassin näyttämisen yhteydessä
voidaan edellyttää henkilöllisyystodistuksen näyttämistä.
Toiminnanharjoittaja voi edellyttää koronapassia vain asiakkailta,
osallistujilta tai yleisöltä. Toiminnanharjoittaja ei voi edellyttää koronapassia
työntekijöiltä.
Koronapassia voi edellyttää 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. 16–17vuotiailla on mahdollisuus käydä koronatestissä maksutta julkisessa
terveydenhuollossa koronatodistuksen saamista varten, jos lapsi ei ole saanut
koronarokotteita.
Tällä hetkellä Suomessa koronarokotteen voivat saada 12-vuotiaat ja tätä
vanhemmat.
Alle 18-vuotiaat voivat todistaa henkilöllisyytensä koronapassin käytön
yhteydessä esimerkiksi Kela-kortilla tai vanhempien antamalla luotettavalla
vakuutuksella iästä.
Tapahtuman järjestäjä voi lukea koronapassin mobiililaitteella, johon on
ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen
lukija -sovellus. Sen saa maksutta yleisimmistä sovelluskaupoista.
Koronatodistuksen lukijalla luetaan todistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle
tulee hyväksytty tai hylätty -merkintä. Koronatodistuksen lukija ei kerää tai
tallenna todistusten tietoja. Jos sovellus lukee todistuksen hyväksytyksi,
ruudulle tulee näkyviin henkilön nimi ja vihreä väri. Jos todistus hylätään,
ruudulle ei tule nimeä vaan vain punainen väri. Sovelluksesta vastaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Koronapassin tietoja ei saa rekisteröidä, tallentaa tai käsitellä muussa
käyttötarkoituksessa.
Jos todistuksen tarkistaminen Koronatodistuksen lukija -sovelluksella ei ole
teknisistä syistä mahdollista, todistuksen voimassaolon voi tarkistaa ilman
sähköistä lukijaohjelmaa. Asiakkaita ja toimintaan osallistuvia tulee
informoida ja ohjeistaa taittamaan paperitodistus tai muutoin peittämään
todistus siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää
todistuksen nimi ja henkilön nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen
tunniste eikä muita henkilötietoja. Toiminnanharjoittajaa, sen palveluksessa
olevaa tai sen tehtävää hoitavaa koskee tietosuojalain mukainen
vaitiolovelvoite.
Koronapassin käytön tavoitteena on estää koronatartuntojen leviämistä
ihmisten kokoontumisissa ja edistää yhteiskunnan terveysturvallista
avaamista. Tavoitteena on, että koronapassin avulla voisi järjestää laajemmin
erilaisia tilaisuuksia ja että asiakkaat ja osallistujat pääsisivät erilaisiin tiloihin
terveysturvallisesti, vaikka toimintaan muutoin kohdistuisikin rajoituksia.
(Lähde: Sosiaali-ja terveysministeriön sivut)
Koronapassi - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)
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Koronapassia ei voida soveltaa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa
toimituksissa käytettäväksi. Koronapassin käyttöönotto seurakunnissa
edellyttää seurakuntaneuvoston päätöksen. Koronapassi on vaihtoehtoisena
terveysturvallisuustoimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai
tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. Tällaisia rajoituksia voivat olla
esimerkiksi yleisömääriä koskevat rajoitukset. Jos tila on vakavan
koronatilanteen vuoksi kokonaan suljettu tai tilaisuus kokonaan kielletty,
koronapassia ei voi käyttää.
Koronapassia ei oteta käyttöön, mikäli alueelliset ohjeet eivät sitä edellytä.
Kirkkoherran esitys
Iisalmen seurakuntaneuvosto hyväksyy koropassin käyttöönoton tarvittaessa
koronarajoitteiden vuoksi, mikäli aluehallintovirasto rajaa väkimäärää
sisätiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa ja/tai vaihtoehtoisesti sallii
koronapassin käytön.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Otteet
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Tiedoksiannot
Sn § 125
Seurakuntaneuvosto sai tiedoksi kirkkoherran tiedoksiannot.

Muut mahdolliset asiat
Sn § 126
Vuoden 2022 kevään kokousaikataulu
ti 25.1.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali
ti 15.2.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali
ti 29.3.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali
ti 19.4.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali
ti 10.5.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali
ti 21.6.2022 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali

Kokouksen päättäminen
Sn § 127
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen
klo 17.58.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

