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Iisalmi _____ _____ 2021
Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti avasi kokouksen ja
kirkkoherra Sanna Komulainen piti alkuhartauden.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 95
Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
19.10.2021.
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 § 96
Kirkkoherran esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Esko Ryhäsen ja Elina Siirolan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 97
Kirkkoherran esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lausuntopyyntö Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle Hirsikankaan
leirikeskuksen hankesuunnitelmasta
Sn § 98
Hirsikankaan leirikeskuksen hankesuunnitelma
Ykn § 174
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Seurakuntayhtymän kiinteistötoimen vuoden 2021 talousarvioon on varattu
määräraha Hirsikankaan leirikeskuksen hanke- ja korjaussuunnitteluun.
Hirsikankaan leirikeskus sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Sonkajärvellä
Sukevan taajaman välittömässä läheisyydessä järven rannalla. Kohde
muodostuu kahdesta eri aikakaudella rakennetusta rakennuksesta, joista
vanha
osa 248 m2 on rakennettu 1940-luvulla ja uudempi osa 454 m2 on
valmistunut vuonna 1978. Vanha osa on entinen aluemetsänhoitajan
virkatalo ja uudemmassa osassa on seurakuntasali, keittiö, majoitustilat,
sauna- ja pesutilat sekä takkahuone. Leirikeskuksessa on seurakuntasali ja
keittiö, jossa pidetään erilaisia juhlia n. 120 henkilölle ja majoitustilat 36
henkilölle. Lisäksi kohteessa on erillinen rannassa sijaitseva uudehko
kappelirakennus n. 50 m2, grillikatos sekä rantasauna n. 25 m2
uimarantoineen. Hirsikankaan leirikeskus on tällä hetkellä Ylä-Savon
seurakuntayhtymän ainoa ympärivuotisessa käytössä oleva leirikeskus.
Hanke- ja korjaussuunnittelun tarkoituksena oli selvittää kohteessa
tarvittavat korjaustoimenpiteet, että kohde palvelisi kiinteistöstrategian
mukaisesti leirikeskuskäyttöä mahdollisimman pitkään. Tiedot kohteen
palvelutarpeesta ja sen kehityksestä kerättiin kaikkien seurakuntien
kirkkoherroille suunnatulla kyselyllä keväällä 2021 sekä Sonkajärven
nuorisotoimen tapaamisella kohteessa syksyllä 2020.
Hankesuunnittelutyöryhmään kuuluivat rakennusterveysasiantuntija, lvisuunnittelija, sähkösuunnittelija, arkkitehtisuunnittelija, Iisalmen
seurakunnan johtava nuorisotyöntekijä käyttäjien edustajana, kohteen
huollosta vastaava seurakuntamestari sekä kiinteistöpäällikkö.
Hankesuunnitelman yhteydessä rakennukseen tehtiin kattavat kosteus- ja
sisäilmatekniset kuntotutkimukset sekä lvisa-kuntoarviot. Kuntotutkimuksen
yhteydessä tehtiin myös haitta-ainekartoitus.
Kohdetta ei ole aiemmin peruskorjattu ja kuntotutkimuksen yhteenvetona
voidaan todeta, että tilapinnat ovat suurelta osin alkuperäisiä ja teknisen
käyttöikänsä päässä. Lisäksi talotekniset järjestelmät uudella osalla ovat
pääosin alkuperäisiä ja elinkaarensa päässä. Rakenteelliset korjaukset
keskittyvät uudemman osan sekä yhdyskäytävän rakenteisiin sekä vanhan
osan alapohjan korjaukseen, josta on kolme vaihtoehtoista korjaustapa
esitystä. Uuden puolen WC- ja pesutilat uusitaan kokonaan. Korjauksessa
huomioidaan esteettömyys- ja energiatehokkuusvaatimukset. Kohde
varustetaan paloilmoitin- ja turvavalojärjestelmillä.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
26.10.2021

sivu
148

Uudella osalla
- tilapinnat uusitaan kauttaaltaan, ei keittiö
- ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan
- ikkunat ja ulko-ovet uusitaan
- majoitustilat varustetaan jäähdytyksellä
- sähköjärjestelmä uusitaan (uudella osalla ja piha-alueilla).

Vanhalla osalla
- lattia korjataan vaihtoehdon 1 mukaisesti, jossa lattiarakenne korjataan
kauttaaltaan.
Korjaushankeen toteutuksen kustannusarvio on 876 590 euroa.
Hankesuunnitelmasta on pyydetty leirikeskustyöryhmän lausunto ja se
sisältö on seuraava: Leirikeskustyöryhmä puoltaa Hirsikankaan
leirikeskuksen peruskorjausta laajimman vaihtoehdon 1 mukaisesti. Jos ja
kun rakentaminen ajoittuu vuoden 2023 leirikaudelle, selvitetään
vaihtoehtoiset leiripaikat seurakuntiemme leireille hyvissä ajoin. Tieto tulee
olla käytettävissä seuraavassa kokouksessa.

Kirkkojärjestyksen 10 luvun §:n 14 mukaan seurakuntaneuvostolle on
varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen asiasta, joka koskee mm. asianomaisen seurakunnan toimintaa
varten rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai
käyttötarkoituksen muuttamista. Kaikilta seurakuntaneuvostoilta tulee nyt
pyytää lausunto Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjauksesta, koska
leirikeskus on kaikkien seurakuntien käytössä.
Lisätietona jaetaan Insinööritoimisto Savolainen Oy:n laatima
hankesuunnitelma kohteesta.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta
suunnitelmasta peruskorjata Hirsikankaan leirikeskus hankesuunnitelmassa
esitetyllä tavalla, jossa vanhan osan korjaukset toteutetaan vaihtoehdon 1
mukaisesti. Lausunto tulee toimittaa 29.10.2021 mennessä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sn § 98
Ylä-Savon seurakuntayhtymä on pyytänyt lausunnot suunnitelmasta
peruskorjata Hirsikankaan leirikeskus hankesuunnitelmassa (Liite 1)
esitetyllä tavalla, jossa vanhan osan korjaukset toteutetaan vaihtoehdon 1
mukaisesti.
Iisalmen seurakuntaneuvosto kuulee asiantuntijoina asiassa johtavaa
nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärveä ja nuorisotyönohjaaja Jari Nousiaista.
Hirsikankaan leirikeskuksen hankesuunnitelma liitteenä. (Liite 1). Iisalmen
seurakunta käyttää Hirsikankaan leirikeskusta paitsi kesäisin niin talviaikaan
olemme leirikeskuksen suurin käyttäjä. Meillä leirikeskuksessa on
rippikouluja, isoskoulutusta ja varhaisnuorten- ja nuorten leirejä.
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on leiripäiviä 182 vuodessa. Jokaisessa
leirissä on henkilökuntaa 3-5 henkilöä leirin koosta riippuen. Aikuisia tulee
olla yksi jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohden. Lisäksi mukana
leireillä ovat isoset ja yövalvojat sekä leirikeskuksissa voi majoittua
tukipalvelujen työntekijöitä, kuten esimerkiksi leirikeskusemäntä. Leiriläisiä
on rippikoululeireillä suositellut 24 oppilasta ja tulevaisuudessa olisi
suositeltavaa siirtyä tuplaleireihin, joissa leireillä on kaksi opetusryhmää 2024 oppilaalla yhteensä siis noin 50 rippikoululaista. Tällä hetkellä Iisalmen
seurakunnan rippileirillä on noin 35 henkilöä kerrallaan. Myös eri
seurakuntien yhteisleirit olisivat kustannustehokkaita. Seurakuntamme
järjestää myös pienryhmärippikoulun. Iisalmen seurakunnalla on noin 10
rippikoululeiriä vuodessa, jotka sijoittuvat pääsääntöisesti kesäjaksolle.
Leirikeskusten toimivuuteen vaikuttavat paitsi opetustilat ja majoitustilat
sosiaalitiloineen sekä opetustilojen muunneltavuus sakraalitiloineen.
Opetustiloissa tulisi olla myös pienryhmätiloja monipuoliseen
oppimisympäristöön ja monipuoliseen opetukseen. Tilojen tulisi olla sopivat
ja esteettömät kaikille osallistujille huomioiden myös nykyajan vaatimukset
eri sukupuolten oikeudet häiriöttömään ja syrjimättömään elämään.
Leirikeskusten suurin haaste on usein majoitustilojen ja sosiaalitilojen
riittävyys, koska sukupuolijakauma ei luonnollisestikaan mene aina leireillä
majoituskapasiteetin mukaisesti. Myös isosilla ja ohjaajilla olisi hyvä olla
työskentelytilaa käytettävissä. On tärkeää, että tiloissa olisi huomioitu
opiskelu ja ruokailutilanteet, jotka rytmittävät päivää leireillä. Työnantajan
tulee huomioida työturvallisuuskysymykset sekä sisä- että ulkotilojen osalta.
Koronan vaikutukset rakentamis- ja korjauskustannuksiin ovat huomattavia
jo pelkästään materiaalien hinnoissa ja laitteiden saatavuuden osalta. Muun
muassa puurakenteet ja rakennuspuu vuosimuutos ovat jopa yli +59 %,
teräsrakenteet + 17 %, sisätilojen rakenteet +11,6 %. Tämä tieto on
saatavissa Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksi heinäkuu 2021,
liitetaulukko 1. Panosindeksit 2015=100, heinäkuu 2021.
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Rakennuskustannusindeksin pitkän aikavälin kehitys

Rakennuskustannusten on ennustettu pysyvän korkealla suuren kysynnän
vuoksi vielä ainakin muutaman vuoden. ’Tämän vuoksi olisi
kustannustehokkainta siirtää hanketta ajalle, jolloin korkein hintakehitys olisi
laantunut. Tässä ajassa olisi aikaa valmistella seurakuntien parasta
vaihtoehtoa seurakunnan tarpeisiin.
Seurakunnan tulee myös huomioida muiden seurakuntien tai ulkopuolisten
tahojen tarjoamat mahdollisuudet ateria- ja leirikeskuspalveluille.
Lapinlahdella sijaitsee Portaanpään Kristillinen opisto, jossa on
majoituskapasiteettiä sadalle henkilölle. Lisäksi naapuriseurakunnissa muun
muassa Kiuruvedellä on hiljattain remontoitu leirikeskus. Myös muiden
seurakuntien leirikeskusten käyttömahdollisuus ja hinta tulisi selvittää.
Ulkopuolisten toimijoiden kanssa pitkäaikaisilla sopimuksilla saadaan
kustannussäästöjä. Ulkopuolisten leirikeskusten käytön hinnoittelu tulisi olla
selvillä, koska Hirsikankaan leirikeskuksen korjauksen aikana leirit tulisi
järjestää ulkopuolisissa leirikeskuksissa ja investoinnin hinta ei sisällä näistä
syntyviä kustannuksia.
Mikäli Hirsikankaan leirikeskuksen osalta päädyttäisiin ulkopuolisten
leirikeskusten käyttöön, tulisi tarkastella vaihtoehtoa siirtää Hirsikankaan
leirikeskuksen investointimääräraha käyttötalouden puolelle ja näin
mahdollistaa talousarvion kasvun, jolloin voimme laaja-alaisesti tarkastella
muiden leiri- ja kurssikeskusten käyttömahdollisuuksia. Ulkopuolisissa
leirikeskuksissa kustannuksia tuottaa vain leirijakso ja muut vuosittaiset
kustannukset kiinteistöistä huolto ja ylläpitokuluineen eivät rasita Ylä-Savon
seurakuntayhtymän taloutta.
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Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan, että
Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjaushanke tulee palauttaa uudelleen
valmisteluun, jossa tarkastellaan leirikeskusta toiminnallisesti huomioiden
väestönkehitys, ekologisuus ja todelliset käyttökustannukset. Mahdollistaen
samalla hintakehityksen tarkastelun. Hirsikankaan leirikeskuksessa tulisi
kuitenkin tehdä aivan välttämättömät toimenpiteet leirien
mahdollistamiseksi.
Kirkkoherra muutti kokouksessa esitystään:
Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan, että
Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjaushanke tulee palauttaa uudelleen
valmisteluun, jossa tarkastellaan leirikeskusta toiminnallisesti huomioiden
väestönkehitys, ekologisuus ja todelliset käyttökustannukset. Mahdollistaen
samalla hintakehityksen ja rahoitus- ja rakentamisvaihtoehtojen tarkastelun
(esim. vuokra- ja elinkaarirakentamismalli). Hirsikankaan leirikeskuksessa
tulisi kuitenkin tehdä aivan välttämättömät toimenpiteet leirien sekä
Sukevan paikallisyhteisön juhla- ja kokoontumistilatarpeiden
mahdollistamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

otteet yhteinen kirkkoneuvosto, henkilöstöpäällikkö Katariina Bergbacka,
kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
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Iisalmen seurakunnan vastaavan lähetyskirpun työntekijän palkkaus
Sn § 99
24.8.2021 Sn § 71
Iisalmen seurakunnan lähetyskirpun vastaavan työntekijä Annemaria Halosen
irtisanouduttua tarvitsee Iisalmen lähetyskirppu vastaavan työntekijän.
Vastaavan kirpputorityöntekijän tehtävä on toteuttaa käytännössä
lähetyskäskyä. Lähetys on auttamista, opettamista, hoitamista ja
huolehtimista, tekemistä toisten hyväksi ja rinnalla kulkemista.
Lähetyskirppu on kierrätyksen ja kestävän kehityksen ”lippulaiva”
seurakunnassamme. Lähetyskirpun vapaaehtoisten joukko on suuri n. 30
henkeä eri tehtävissä. Vapaaehtoisten kanssa tehtävä työ edellyttää vahvaa
sosiaalista osaamista. Seurakunnan kirpputori toiminnasta vastaaminen
edellyttää hengellisen työn hallitsemista ja kirkon oppiin ja julistukseen
sitoutumista. Työ on myös ”sisälähetystä” olla seurakunnan viestin ja
sanoman viejänä kirpputorimme asiakkaille. Kirpputorille tulee asiakkaita
monenlaisissa elämän tilanteissa esim. yksinäisiä ja heille on tärkeää saada
keskustella hetki työntekijän tai vapaaehtoisen kanssa.
Vastaavan kirpputorityöntekijän tehtävä edellyttää toisenlaista koulutusta
kuin markkinoinnin/taloushallinnon tutkinto. Työntekijän ollessa
seurakuntatyön ammattilainen hän pystyy joustavasti antamaan osaamistaan
tarvittaessa lähetyssihteerin/muiden työalojen tueksi. Tehtävän
kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen nro 124
(21.1.2017) diakonian viranhaltijan tai nuorisotyön viranhaltijan mukainen
tutkinto tai muu soveltuva tutkinto tai sosionomin tutkinto.
Vastaava kirpputorityöntekijän tehtävän kuva
-

-

Lähetyskirpun työn suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen.
Lähetyskirpun vapaaehtoisten perehdyttäminen ja ohjaaminen
työtehtävissä. Kehittää seurakunnan vapaaehtoistyötä kaikkien työalojen.
suunnitella ja toteuttaa Lähetyskirpun tiimipalaverit kuukausittain sekä
järjestää vapaaehtoisille virkistys/kiitos tapahtumia Vapaaehtoistyön-tiimin
kanssa
suunnitella työvuorot vapaaehtoisille yhdessä heidän kanssaan
nimikkolähettien työn esillä pitäminen Lähetyskirpussa asiakkaille ja
vapaaehtoisille
yhteistyöntekeminen eri seurakunnan työalojen kanssa
kuntouttavassa työtoiminnan, työllistettyjen ja opiskelijoiden ohjaaminen.
yhteistyöntekeminen Ylä-Savon Soten, kaupungin, Te-palveluiden,
oppilaitosten ja yritysten kanssa
pakolaistyön kanssa tehdä yhteistyötä kiintiöpakolaisten
vastaanottamisessa Iisalmeen
käsityöpiirin, ”tuunauspajan”, korjausompelimon ja uusien
ryhmätoimintojen kehittäminen
Lähetyskirpun esittely rippikoululaisille ja muille vierailijoilla
hengellisyyden ja seurakunta identiteetin esillä pitäminen Lähetyskirpussa
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tiedottamisen vastaaminen seurakunnassa sisäisesti ja ulkoisesti.
Tiedotuksessa käytetään sosiaalista mediaa ja kotisivuja.
Tori.fi sivustolla tapahtuvasta netti myynnistä vastaaminen
vuokrakiinteistön asioista huolehtiminen yhdessä vuokranantajan kanssa
Lähetyskirpun ja ruoka-avun yhteisestä pakettiautosta huolehtiminen
ympäristötyö ja kierrättäminen Lähetyskirpussa ja yhtymän
ympäristötyöryhmään kuuluminen
tapahtumien ja tempausten järjestäminen
Iisalmen yhteisessä ruoka-avussa avustaminen
työparina oleminen lähetyssihteerille ja kuuluminen diakonia-ja
lähetystiimiin
kassatilityksistä vastaaminen
palautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen
tilaston tekeminen kirkkohallitukseen
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti ja peruspalkka on 2
426,19 €/kk, jonka lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää aikaisemman
työkokemuksen perusteella. Työntekijä kuuluu yleistyöaikaan 38 h 15 min
viikossa.
Vastaavan kirpputorityöntekijän palkka kulut menisivät Lähetyskirpun
tuotosta 75% ja seurakunnan diakoniatyön budjettivaroista 25%.

Kirkkoherran esitys

Seurakuntaneuvosto päättää:

1) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vastaavan kirpputorityöntekijän
tehtävän täyttöluvan myöntämistä,
2) päättää julistaa vastaavan kirpputorityöntekijän tehtävän 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 vastaavan lähetyskirpun työntekijän tehtävän
haastattelutyöryhmän.
5 Viran vaativuusryhmä on 502 ja viranperuspalkka on 2426,19 euroa/ kk,
lisäksi maksetaan kokemuslisää aikaisemman työkokemuksen perusteella.
6) vastaavan lähetyskirpun työntekijän 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.
Lähetyskirpun työntekijän viran haastattelutyöryhmään valittiin Sanna
Komulainen, Elina Siirola, Sirkku Muilu ja Pertti Laajalahti.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Toimenpiteet

Kokouspäivämäärä
26.10.2021

sivu
154

Yhteinen kirkkoneuvosto, henkilöstöpäällikkö Katariina Bergbacka, johtava
diakoniatyöntekijä Tanja Reinikainen

Sn § 99
Haastattelu työryhmä valitsi sihteeriksi ja asiantuntijaksi
haastattelutyöryhmään johtava diakoniatyöntekijä Tanja Reinikaisen.
Haastattelutyöryhmästä kirkkoherra Sanna Komulainen oli etänä Teamsin
välityksellä haastattelussa.
Hakemuksia saapui 14 kappaletta. Haastattelutyöryhmä haastatteli neljä
hakemusten perusteella ansioituneinta hakijaa 8.10.2021.
Haastattelumuistio ja ansiovertailu ovat nähtävillä kokouksessa.

Tehdyn ansiovertailun, haastattelun ja kokonaisarvioinnin perusteella
haastattelutyöryhmä yksimielisesti esittää vastaavan kirpputori työntekijän
tehtävään Riitta Tyyskä-Vidgreniä.
Lisätietona jaetaan:
- Yhdistelmä kaikista hakijoista (Sisältää osittain salassa pidettävää tietoa:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Haastattelumuistio, (Salassa pidettävä: JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Ansiovertailu haastattelussa osallistuneista hakijoista (Salassa pidettävä:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
Kirkkoherran esitys:
1) Hakemusten, työhistorian ja haastattelujen sekä kokonaisarvion pohjalta
Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee vastaavaksi
kirpputorityöntekijäksi Riitta Tyyskä-Vidgrenin 1.12.2021 lukien.
2) Viran vaativuusryhmä on 502 ja viran peruspalkka on 2426,19 euroa/ kk,
lisäksi maksetaan kokemuslisää aikaisemman työkokemuksen perusteella.
3) Vastaavan lähetyskirpun työntekijän 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.

Toimenpiteet

Otteet hakijat, yhteinen kirkkoneuvosto, henkilöstöpäällikkö Katariina
Bergbacka, johtava diakoniatyöntekijä Tanja Reinikainen

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
26.10.2021

sivu
155

Lähetyssihteerin viran täyttäminen
Sn § 100
24.8.2021 Sn § 73
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 § 100

Hakuaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakijalla ei kuitenkaan ole
vaadittavaa koulutusta. Jatkamme hakuaikaa ajalle 28.10-21.11.2021
haastattelu on 26.11.2021 klo.11.
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 vapaaehtoistoiminnan
koordinointi 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
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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.
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) Hakuaikaa jatketaan ajalle 28.10-21.11.2021 haastattelu on 26.11.2021
klo 11. Virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
2) Valitsee lähetyssihteerin viran haastattelutyöryhmän.
3) Viran vaatimusryhmä on 502 ja viranperuspalkka on 2426,19 euroa/ kk,
lisäksi maksetaan kokemuslisää aikaisemman työkokemuksen perusteella.
4) 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.
Haastattelutyöryhmään kuuluvat jo aiemmin valitut Sanna Komulainen, Elina
Siirola, Pertti Laajalahti, Sirkku Muilu ja Tanja Reinikainen.

Toimenpiteet

Otteet hakija, yhteinen kirkkoneuvosto, henkilöstöpäällikkö Katariina
Bergbacka, johtava diakoniatyöntekijä Tanja Reinikainen
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Iisalmen hautausmaiden katselmukset
Sn § 101
Iisalmen hautausmailla tehdään vuosittain katselmukset.
Katselmukset suoritettiin torstaina 23.9.2021.(Katselmus liitteenä 2).
Kiinteistötoimi on voimakkaasti satsannut alueen rakennuskannan
kunnossapitoon: Kustaa Aadolfin kirkon ja Ullakon ulkomaalaukset on
saatettu loppuun, samoin Vanhan kappelin kunnostukset. Katselmus
jalkautui myös Vanhan kappelin kylmätiloihin, joiden osalta toivottiin niiden
kunnostustarpeiden sujuvaa toteutusta. Ylileveiden arkkujen
kylmäsäilytystilat sekä kunnollinen siirtokatafalkki arkkujen käsittelyä
helpottamaan olisivat tarpeen. Samoin uurnien riittävät säilytystilat,
tuhkausten suosio on joka tapauksessa kasvamassa.
Iisalmen hautausmaiden haudankaivu-urakointi on kilpailutettu kuluneen
syksyn aikana. Urakkatarjouskilpailun voitti paikallinen, jo aiemmin kaivua
suorittanut urakoitsija, Efroll Oy.
Vanhalle hautausmaalle suunniteltu ”Tyhjän Sylin”- muistomerkkihanke
etenee. Muistomerkillä muistetaan niitä perheitä, joilla syli on syystä tai
toisesta jäänyt tyhjäksi, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön lapsettomien
lauantaina ensi äitienpäivän aikoihin. Muistomerkin sijoituspaikaksi
päätettiin osasto 26 nurkkauksessa oleva alue, jonka läheisyyteen on joskus
aiemmin haudattu kuolleena syntyneitä lapsia. Muistomerkin suunnittelusta
vastaa hautatoimen puolesta seurakuntapuutarhuri yhteistyössä kirkkoherra
Sanna Komulaisen kanssa. Muistomerkin ydin tulee muodostumaan kahdesta
seurakunnalle luovutetusta entisestä muistomerkistä, joista toinen on
kuulunut äidille ja toinen hänen lapselleen.
Ullakko, vanha paarihuone, on saanut ulkopuolisen peruskunnostuksen.
Ullakon käyttöä on pohdittu jo vuosia, ja katselmuksessa tuli mm.
kirkkoherran toiveena esiin se, että ullakosta saataisiin jatkossa paremmin
seurakuntalaisia ja hautausmaalla tehtävää suru- ja sielunhoitotyötä palveleva
rakennus. Ajatus tietynlaisesta vapaaehtoistyöhön perustuvasta
”kesäkahviosta”, lepopaikasta ja neuvontapisteestä sai laajaa kannatusta. sitä
ovat jo vuosia toivoneet myös seurakunnan hautausmaiden oppaat erilaisilla
kirjelmillä. Kirkkoherra pyytää eri työaloja ensi keväänä poistamaan
Ullakolta mahdollisesti sinne varastoimijaan tarpeettomia tavaroita ja sen
jälkeen tila puhdistetaan mahdollista suunniteltua käyttöä varten. Tilan
tarvitsema sähköistys selvitetään talven aikana.
Vanhan hautausmaan vesijohtoverkosto on kiistatta käyttöikänsä päässä.
Putkistossa on ollut kuluneenakin kesänä useita vuotoja, jotka aiheuttavat
häiriöitä vedenjakelussa hautausmailla. Kuivana kesänä tilanne on vielä
erityisesti korostunut. Uusimisesta aiheutuva menoerä kohdistetaan vuoden
2023 investointilistalle, ellei tilanne konkretisoidu jo aiemmin. Uuden
verkoston suunnittelu aloitetaan talven aikana, samalla huomioidaan
mahdolliset muut kehittämistarpeet, mm sankarihautausmaan kukkien
mahdollinen kastelujärjestelmä. Turvattu vedensaanti on hautausmailla
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ensiarvoisen tärkeää. Ja aiheuttaa toimimattomana tarpeetonta pahaa mieltä
ja kritiikkiä.
Hautausmaan puusto on iäkästä ja sitä on viime vuosien aikana vähitellen
poistettu vanhimmasta ja huonokuntoisimmasta päästä
turvallisuusnäkökohdat edellä. Poistot vaativat erikoismenetelmiä ja niistä
aiheutuu kustannuksia. Kuluneena vuonna poistimme erityisesti
huonokuntoisia suurikokoisia vanhoja koivuja nosturipoistoina.
Katselmuksessa keskusteltiin ensi vuoden tilanteesta puiden poistojen
suhteen. Silloin on tarkoitus poistaa vanhan hautausmaan yksi ”maamerkki”,
kuusitarhan kuuset, jotka ovat elinkaarensa päässä. Jo vuosia sitten
kairaustutkimuksella todettiin ainakin puolet niistä olevan selvästi
lahovikaisia, joku jopa olevan osin ontto. Rungoissa kasvaa kääpiä ja kuusten
oksat ovat silminnähden huonokuntoiset ja pahasti harsuuntuneet.
Toimenpide on pakko tehdä. Alue maisemoidaan poistojen jälkeen ja kannot
jyrsitetään tai poistatetaan kaivurilla. Alustavien suunnitelmien mukaan
paikalle istutetaan jatkossakin uusi kuusitarha alueen historiallista perinnettä
kunnioittaen.
Vanhan hautausmaan hoitohaudat todettiin kesän aikana hyvin hoidetuiksi,
mistä kiitos työntekijöille. Hoitohautamäärä on vanhalla hautausmaalla varsin
iso ja vaatii paljon työtä kuudelta niitä hoitavalta työntekijältä. Hautauksia
Iisalmen hautausmailla oli viime vuonna kaikkiaan 283, joista suurin osa
vanhalla hautausmaalla. Luvussa ovat mukana myös tuhkaukset, joiden määrä
on tasaisessa kasvussa.
Kangaslammin hautausmaa todettiin katselmuksessa edellisvuosien tapaan
hyvin hoidetuksi, mistä olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta.
Samalla joudumme toteamaan, että kaksi pitkäaikaista hoitohautojen hoitajaa
jättävät tehtävänsä seurakuntayhtymän palveluksessa ja siirtyvät muihin
tehtäviin.
Kappelia ympäröivän metsikön puistohakkuu toteutunee ensi talven aikana,
samalla poistetaan hautausmaa-alueelta huonokuntoista puustoa, lähinnä
koivuja.
Sankariniemen hautausmaan kukkaistutukset muutetaan perennaistutuksista
kesäkukkiin. Ensi keväänä penkkeihin istutetaan punaista kesäbegoniaa,
samaa lajia, jota käytämme kaikilla hoitohaudoillakin. Hautausmaan
puistonpenkki on kunnostettu huoltomaalauksella. Muistomerkin luona
oleva huonokuntoinen koivu poistetaan syksyn ja talven aikana.
Sankarihautausmaan muistolaatta pystytetty kesäkuun alussa.
(Katselmusmuistion on laatinut seurakuntapuutarhuri Hannu Huttunen)
Kirkkoherran esitys

Annetaan hautausmaiden katselmus tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto sai hautausmaiden katselmuksen tiedoksi.

Toimenpiteet
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Lausunto Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2022 ja toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2024
Sn § 102
Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2022–2024
Ykn § 190

Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostot
ja 1.1.2022 aloittavan Nilakan seurakunnan järjestelytoimikunta ovat
antaneet omat esityksensä vuoden 2022 talousarvioksi koskien kunkin
seurakunnan seurakuntatyötä (2. pääluokka). Yleishallinnon, hautaustoimen
ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevat suoraan yhteisen
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, koska ne ovat yhteisesti hoidettavia,
seurakuntayhtymälle kuuluvia tehtäviä.
Kun yhteinen kirkkoneuvosto on osaltaan hyväksynyt toiminta- ja
taloussuunnitelman, seurakuntaneuvostot antavat siitä lausuntonsa KJ 10:14
§ kohtien 2-3 mukaisesti. Seurakuntaneuvostojen lausuntojen jälkeen
seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma menee vielä yhteisen
kirkkoneuvoston esittämänä yhteisen kirkkovaltuustoon lopullisesti
hyväksyttäväksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti 8.6.2021 talousarvioraamin vuodelle
2022. Raamiin sisältyi käyttötalouden laskennallinen 1,0 prosentin
vähennysvaatimus, josta huolimatta päädyttäisiin vuoden 2022
tilinpäätöksessä noin 95 000 euron alijäämään. Raamin ulkoinen
toimintakate oli 6 606 243 euroa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän pääluokkien
talousarvioehdotuksessa vuodelle 2022 käyttötalousosan nettomenojen
loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6 692 871 euroa, mikä
ylittää talousarvioraamin 86 625 eurolla (1,3 %). Seurakunnista
raamissaan pysyivät seurakuntaneuvostojen käsittelyvaiheessa Iisalmi ja
Lapinlahti. Nilakan ylitys oli 13 799, Sonkajärven 4 964 sekä Varpaisjärven 7
812 euroa ja näiden osalta ylitykset vähennettiin hallinnon toimistossa.
Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja kiinteistötoimi ylittivät
raaminsa ja ylitys oli yhteensä 86 403 euroa. Perusteita ylityksille on esitetty
lisätietona olevassa talousarviokirjassa.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 21.9.2021 Ylä-Savon
seurakuntayhtymän vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi edelleen
1,65 %, johon talousarvion kirkollisveroarvio myös perustuu.
Kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2022 vähenevän 0,8 %. Tilitysten
määrä 1-9/2021 on 0,4 % suurempi kuin 1-9/2020 ja koko vuoden 2021
toteuman on arvioitu olevan sama +0,4 %.
Seurakunnille maksettavaan yhteisövero-osuuden korvanneeseen
valtionrahoitukseen on tulossa 1,6 prosentin indeksikorotus jakotavan
säilyessä ennallaan. Seurakuntayhtymälle maksettava määrä pysyy
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suunnilleen ennallaan, koska kuntien asukasmäärä vähentynee korotuksen
verran.
Talousarviokirjan liitteenä 2 on tuloslaskelmavertailu, jonka mukaan
vuoden 2022 tulos olisi käyttötalouden vähennyksistä huolimatta 164
617 euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 käyttötalouden raamisummalla
vuonna 2023 kertyisi alijäämää noin 106 000 euroa ja vuonna 2024
alijäämää 140 000 euroa.
./..
./.. ykn § 190
Investointiosan nettomeno vuonna 2022 on 1 187 500 euroa. Kohteet on
esitetty lisätietona olevan talousarviokirjan liitteessä 4. Koska arvioitu
vuosikate (=tulorahoitus) noin 310 000 euroa ei riitä kattamaan
investointeja, vähenisivät rahavarat vuonna 2022 peräti noin 877 000 euroa.
Tulevien vuosien verotilityksistä saatiin toukokuussa kirkkohallituksen
tilaama päivitetty ennuste, jonka mukaan kirkollisverotilitysten määrä tulee
lähivuosina vähenemään. Tästä johtuen taloustilanteemme jatkuu edelleen
erittäin haasteellisena ja kaikki säästötoimenpiteet on pyrittävä
hyödyntämään. Kirkollisveroprosentin tarkistus on otettava vakavasti
harkintaan vuodelle 2023.
Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2022
ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2024.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 esitetyssä muodossa
ja
2) esittää seurakuntaneuvostoille, että ne antavat lausuntonsa Ylä-Savon
seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2022 ja toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet: - seurakuntaneuvostoille lausuntoa varten
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Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli Iisalmen seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelman (pääluokka kaksi) kokouksessaan 20.9.2021.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli koko
seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan
19.10.2021.
KJ 10 14 § mukaan ”Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa
lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka
koskee 1) perussäännön muuttamista; 2) seurakuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelmaa; 3) seurakuntayhtymän talousarviota; 4) yhteisten
työmuotojen johtosääntöjä; 5) seurakunnan perustamista, lakkauttamista tai
muuta seurakuntajaon muuttamista; 6) asianomaisen seurakunnan virkojen
perustamista, lakkauttamista tai muuttamista; sekä 7) asianomaisen
seurakunnan toimintaa varten rakennettavia rakennuksia tai niiden
peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen muuttamista.”
Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma jaetaan
kokouksessa niille, jotka eivät ole sitä saaneet yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Kirkkoherran esitys:

Iisalmen seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa Ylä-Savon
seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2023-2024 ja
talousarviota 2022 koskien. Iisalmen seurakuntaneuvosto esittää
lausuntopyynnölle jatkossa pidempää lausuntoaikaa.

Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Otteet yhteinen kirkkoneuvosto, taloustoimisto ja hallintojohtaja Katariina
Bergbacka

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

Iisalmen seurakunta
Seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
26.10.2021
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Tiedoksiannot
Sn § 103

Seurakuntaneuvosto sai tiedoksi kirkkoherran tiedoksiannot.

Muut mahdolliset asiat
Sn § 104
Kokouksien aikataulu
ti 23.11 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali
ti 14.12 klo.16.30 Seurakuntatalon alasali
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

Jaetut eväät jumalanpalveluselämän kehittämispäivät Kuopiossa talvella
2022. Ilmoittautuminen tammikuun loppuun mennessä.
Kirkkopäivät ja lähetysjuhla Oulussa toukokuussa 2022.

Kokouksen päättäminen
Sn § 105
Puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen klo 18.45
loppuhartauteen.

Pöytäkirjantarkastajat ________ _________

