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Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston pöytäkirja
Aika:
tiistaina 9.11.2021 klo 17:00
Paikka:
Järvi-Kuopion seurakunta, Juankosken Ylösnousemuksen kirkko
Paasikoskentie 1, 73500 Juankoski
Ennen seurakuntaneuvoston kokouksen alkua luottamushenkilöt käyvät Juankosken
Ylösnousemuksen kirkolla klo 17.00 alkaen keskenään neuvonpidon yhteiselle kirkkovaltuustolle
tehtävästä henkilöehdotuksesta: Anu-Kaisa Ruposen tultua valituksi yhteisen kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajaksi yhteinen kirkkovaltuusto valitsee hänen tilalleen toisen henkilön Sinikka
Kervisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhteiseen kirkkoneuvostoon.
Seurakuntaneuvoston kokous alkaa välittömästi luottamushenkilöiden neuvonpidon päätyttyä.
Kokoonpano ja läsnäolo:
Hagman Juha
Hanttu Soili
Honkanen Ossi
Huhtala Pauliina
Iskanius Raija
Julkunen Kaija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka
Kärkkäinen Unto
Miettinen Matti
Rantakylä Martti
Ruponen Anu-Kaisa
Räsänen Maija
Smolander Hannu
Hagman Paula

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

paikalla
paikalla
paikalla
poissa
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
poissa
paikalla
paikalla
paikalla
poissa
paikalla
paikalla

vs. srk-pastori
srk-pastori
srk-pastori
srk-pastori
vs. kappalainen
kappalainen
vs. kappalainen

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo:
Huttunen Milla
Keihänen Eino
Mäkinen Marjaana
Mäkinen Uwe
Pihlajamäki Kaisa
Pursiainen Raili
Roto Saara
Kokoukseen kutsuttu:
Niemi Mirja vs. hallintojohtaja

(paikalla etäyhteydellä § 137 esittelyn aikana)
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133 §
KOKOUKSEN AVAUS
Toteaminen
Kokoonkutsuja avaa kokouksen. Veisataan virsi ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virrestä 924 säkeistöt 1-2 ja kirkkoherra piti
alkuhartauden.

134 §
KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Toteaminen
Koollekutsuja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat. Seurakunnan
toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7
luku § 4). Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään 3 päivää ennen
kokousta.
Jos seurakuntaneuvoston jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, pyydetään
häntä ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian puheenjohtajalle tai neuvoston sihteeri
Paula Hagmanille, p. 040-4888614 tai paula.hagman@evl.fi, joka kutsuu varajäsenen
hänen sijaansa.
Esitys

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

135 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastusmenettely
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
äänten laskijoina. Seurakuntaneuvosto päättää, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Järvi-Kuopion seurakunnan
toimistossa 10.11. - 13.12.2021.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Sinikka Kervinen ja
Matti Miettinen.
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136 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

137 § LAUSUNTO VUODEN 2022 TALOUSARVIOSTA SEKÄ VUOSIEN 2022-2024 TOIMINTAJA TALOUSSUUNNITELMASTA
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 14.9.2021
§ 111 Järvi-Kuopion seurakunnan osalta talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024 esitettäväksi yhteiselle
kirkkoneuvostolle. Tämän jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt
kokouksessaan 1.11.2021 § 215 esityksen vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien
2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (LIITE 1). Samalla yhteinen
kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen
johtokuntien lausunnot talousarviosta 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 20222024 15.11.2021 mennessä.
Vs. hallintojohtaja Mirja Niemi on kutsuttu seurakuntaneuvoston kokoukseen
esittelemään vuoden 2022 talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa 20222024 (läsnäolo etäyhteyden kautta § 137 esittelyn ajan).
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle
seuraavan lausunnon: Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa
yhteisen kirkkoneuvoston esitystä vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2024
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

138 § JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN IV SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN
TÄYTTÖPROSESSIN ALOITTAMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti perustaa kokouksessaan 21.9.2021 § 67 JärviKuopion seurakuntaan IV seurakuntapastorin viran 1.3.2022 lukien. Samalla yhteinen
kirkkovaltuusto päätti, että Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen virka
lakkautetaan siten, että viran viimeinen voimassaolopäivä on 28.2.2022. Perustettava
IV seurakuntapastorin virka tulee lakkautuvan I kappalaisen viran korvaajaksi niin,
että papin virkojen määrä Järvi-Kuopion seurakunnassa säilyy edelleen kahdeksana.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että
1) Seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulia avaamaan Järvi-Kuopion
seurakunnan IV seurakuntapastorin 1.3.2022 alkavan viran haettavaksi
ilmoitusmenettelyllä siten, että hakuaika alkaa 16.11.2021 ja päättyy 14.12.2021 klo
15. Haastatteluun kutsutut hakijat haastatellaan 11.1.2022. Tarkempi haastatteluaika
ilmoitetaan kullekin haastatteluun kutsuttavalle. Virkamääräyspyyntö tuomiokapitulille
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tehdään 20.1.2022 pidettävässä seurakuntaneuvoston kokouksessa
seurakuntaneuvoston valitsemalle hakijalle.
IV seurakuntapastorin viran erityistarpeiksi seurakuntaneuvosto mainitsee halun
tehdä sellaista papin perustyötä, johon sisältyy paljon jumalanpalveluksia ja
hautajaisia, soveltuvuuden vapaaehtoisten innostamiseen mukaan seurakunnan
toimintaan sekä tiimityöskentelytaidot ja muutosvalmiuden. Oman auton käyttö on
välttämätöntä.
Seurakuntapastorin virkaan valitun virkapaikka on Riistavedellä. Hän toimii
pääasiassa aluepappina Riistavesi-Vehmersalmi -alueella yhteistyössä samalla
alueella toimivan toisen seurakuntapastorin kanssa. Virkaan kuuluvia tehtäviä on
ajoittain myös koko Järvi-Kuopion seurakunnan alueella. Myöhemmin omaan
Riistavesi-Vehmersalmi alueeseen kuulunee myös Tuusniemi.
Koska viran tehtäviin sisältyy työskentelyä lasten ja nuorten kanssa, virkaan valitun
tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä vaatii. Virkaan valitun tulee esittää myös hyväksyttävä
lääkärintodistus (T-todistus). Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukaisesti
seuraava: 2789,35 euroa sekä vaativuusosa 250,32 euroa, eli yhteensä 3039,67
euroa. Tämän lisäksi maksetaan mahdolliset kokemuslisät sekä pastoraalitutkinnon
suorittaneelle viranhaltijalle 123,74 euron suuruinen erityinen osa. Koeaika on kuusi
kuukautta.
2) Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan kolme jäsentä IV seurakuntapastorin
viran täyttämisen haastattelu- ja valintaesitystyöryhmään. Kyseinen työryhmä valitsee
hakuajan päätyttyä hakijoista haastateltavat, suorittaa haastattelut ja laatii hakijoiden
ansiovertailun sekä tekee valintaesityksen seurakuntaneuvoston kokoukseen
20.1.2022. Työryhmän muiksi jäseniksi ovat lupautuneet henkilöstöpäällikkö Merja
Vihanto ja pappien lähiesimies Paula Hagman. Työryhmän puheenjohtajana ja
koollekutsujana toimii kirkkoherra Juha Hagman.
Päätös

(1.) Esityksen mukaan.
(2.) Valittiin haastattelu- ja valintaesitystyöryhmään seurakuntaneuvoston jäseninä
Ossi Honkanen, Sinikka Kervinen ja Riitta Junnila-Savolainen.

139 § SEURAKUNTANEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN UUDISTAMINEN
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) tuli voimaan 15.3.2021.
Tämä mahdollisti sen, että kirkkohallitus saattoi antaa 17.3.2021 voimaan tulleen
määräyksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa.
Valtioneuvosto oli 1.3.2021 todennut Suomen olevan poikkeusoloissa.
Kirkkohallituksen väliaikaisella määräyksellä varmistettiin seurakuntien ja
seurakuntayhtymien mahdollisuus pitää sähköisiä kokouksia silloinkin, kun niiden
työjärjestyksissä ja ohjesäännöissä ei ollut määräyksiä sähköisestä kokoustavasta.
Kirkkohallituksen väliaikaisen määräyksen voimassaolo päättyi valtioneuvoston
todettua 27.4.2021 poikkeusolot päättyneiksi.
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Tämän jälkeen sähköisten kokousten pitäminen edellyttää kirkkolain säännösten
lisäksi myös sitä, että seurakuntayhtymän omat työjärjestys- ja
ohjesääntömääräykset päivitetään ja niissä mahdollistetaan sähköisten kokousten
pitäminen.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 14/2021 on annettu mallit sääntöjen päivitykseen.
Näiden mallien mukaisesti Järvi-Kuopion seurakunnan ohjesääntöä on liitteen 2
mukaisesti päivitetty ja ohjesääntöön sisällytetty määräykset, jotka mahdollistavat
sähköisen kokoustavan sekä sähköisen asianhallintajärjestelmän hyödyntämisen
kokouksissa. Sähköinen asianhallintajärjestelmä ehdittäneen ottaa käyttöön JärviKuopion seurakuntaneuvoston kokouksia koskien viimeistään vuoden 2022 aikana.
Kirkkohallitus on 16.3.2021 antanut suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta
kirkossa (yleiskirje 13/2021). Suosituksen antaminen perustuu kirkolliskokouksen
toimeksiantoon. Annetun suosituksen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia
käytäntöjä sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja toisaalta kannustaa lisäämään
seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen hallinnon
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten
luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Valtion ja
kunnallishallinnossa sidonnaisuuksien ilmoittaminen on ollut pakollinen käytäntö
useita vuosia. Liitteenä 2 olevassa Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston
ohjesäännön päivityksessä 11 §:ään on kirjattu kirkkohallituksen mallisäännön
mukaisesti suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.
Kirkkolain 11 luvun 9 §:n mukaan seurakuntaneuvosto hyväksyy itselleen
ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Tällä hetkellä voimassa oleva Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston
ohjesääntö (LIITE 3) on hyväksytty seurakuntaneuvostossa 27.4.2011 ja vahvistettu
tuomiokapitulissa 19.1.2012. Seurakunta lähetti alistusasiana tuomiokapitulin
vahvistettavaksi seurakuntaneuvostossa 10.6.2019 § 62 hyväksytyn
ohjesääntöuudistuksen, mutta veti sen pois tuomiokapitulin käsittelystä 21.1.2020 §
12 tehdyllä päätöksellä. 18.5.2021 § 77 seurakuntaneuvosto hyväksyi
seurakuntaneuvoston ohjesääntöön muutokset niin, että ohjesääntö sisältää
mahdollisuuden sähköisen kokouksen pitämiseen ja sähköisen
asianhallintajärjestelmän hyödyntämisen kokouksissa sekä suosituksen
sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja lähetti kyseisen ohjesääntöuudistuksen
alistusasiana tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Tuomiokapituli käsitteli kokouksessaan
26.8.2021 § 32 Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston
ohjesääntöuudistusasiaa. Tuomiokapituli päätti tuolloin jättää seurakuntaneuvoston
uusitun ohjesäännön vahvistamatta, koska ohjesäännön 9 § on lainvastainen.
Voimassa olevan ohjesäännön 9 §:ssä todetaan, että virkasäännön alaisen
viranhaltijan ratkaisuvallasta määrätään seurakuntaneuvoston hyväksymässä
viranhaltijan johtosäännössä. Tuomiokapituli totesi päätöksensä perusteluissa, että
kirkon virkasääntöön liittyvät säännökset on kumottu 1.6.2013 voimaan tulleella lailla.
Nyt toteutetussa ohjesääntöuudistuksessa on otettu huomioon sähköisten kokousten
pitämiseen, sähköisen asianhallintajärjestelmän hyödyntämiseen ja sidonnaisuuksien
ilmoittamiseen liittyvät näkökohdat, korjattu voimassa olevan ohjesäännön 9 §:ssä
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oleva lainvastaisuus sekä päivitetty ohjesääntö vastaamaan
mahdollisimman hyvin Kuopion seurakuntayhtymän muiden
seurakuntaneuvostojen uudistettuja ohjesääntöjä.

muilta osilta
seurakuntien

Esitys

Hyväksytään ehdotus Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvoston uudeksi
ohjesäännöksi (LIITE 2), ja lähetetään se alistusasiana Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

140 § AVUSTUSANOMUS JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN KIINTEISTÖTOIMEN
VÄLINEHANKINTAAN
Järvi-Kuopion seurakunnan kiinteistötoimi pyytää liitteiden 4 ja 5 mukaisesti
seurakuntaneuvostolta avustusta 3000 euroa ruokien kuljettamiseen tarvittavien
astioiden, kuljetuslaatikoiden ja lisävarusteiden hankintaan Riistaveden ja Nilsiä
alueille. Oikeanlaisilla astioilla ja kuljetukseen tarkoitetuilla varusteilla pystyttäisiin
toimittamaan elintarvikkeet ja ruoat turvallisesti Riistaveden ja Nilsiän keittiöiltä muille
Järvi-Kuopion seurakunnan alueille.
Esitys

Maksetaan Järvi-Kuopion seurakunnan kiinteistötoimen liitteissä 4 ja 5 ehdottamat
hankinnat seurakuntaneuvoston käyttövaroista.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

141 § JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN TYÖYHTEISÖN OPINTO- JA VIRKISTYSMATKAN
KUSTANNUKSET
1.-2.12.2021 on suunniteltu toteutettavaksi Järvi-Kuopion seurakunnan työyhteisön
opinto- ja virkistysmatka Jyväskylään. Matkan aikana tutustutaan Jyväskylän
seurakunnan toimintaan, erityisesti vapaaehtoistoimintaan siellä. Matkan alustava
ohjelma ja kustannusarvio ovat liitteenä 6.
Esitys

Puheenjohtaja esittää, että työyhteisön 1.-2.12.2021 toteutettavan opinto- ja
virkistysmatkan noin 4200 euron kustannukset maksetaan seurakuntaneuvoston
käyttövaroista.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

142 § KOLEHTISUUNNITELMA 1.1. – 31.1.2022
Seurakuntaneuvosto hyväksyi 14.9.2021 § 113 jumalanpalvelussuunnitelman ajalle
1.10.2021 – 31.1.2022 ja kolehtisuunnitelma ajalle 1.10. – 31.12.2021. Kirkkohallitus
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ei ollut tuolloin vielä antanut määräystä tammikuussa 2022 kerättävistä kolehdeista,
joten tammikuun 2022 kolehtisuunnitelmaa ei vielä tuolloin hyväksytty.
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seuraavan kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. –
31.1.2022:
1.1. Uudenvuodenpäivä: Rauhan ja vakauden edistämiseen kehittyvissä maissa.
Kirkon Ulkomaanapu. Kirkon ulkomaanavun säätiö. (Kirkkohallituksen
suosituskolehti)
2.1. 2. sunnuntai joulusta: Tuomasmessuverkoston vahvistamiseen sekä
vapaaehtoisten koulutuksen kehittämiseen. Tuomasyhteisö ry. (Kirkkohallituksen
suosituskolehti)
6.1. Loppiainen: Seurakuntatyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen
Lähetysseuran kautta teemalla Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille. Suomen
Lähetysseura. (Kirkkohallituksen määräämä kolehti)
9.1. 1. sunnuntai loppiaisesta: Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen
Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja nuoren keskus ry. (Kirkkohallituksen
suosituskolehti)
16.1. 2. sunnuntai loppiaisesta: Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta
teemalla Teot kertovat Jumalan rakkaudesta. Suomen Lähetysseura.
(Kirkkohallituksen suosituskolehti)
23.1. 3. sunnuntai loppiaisesta: Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen
Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen Ekumeeninen neuvosto. (Kirkkohallituksen
määräämä kolehti)
30.1. 4. sunnuntai loppiaisesta: Kansan Raamattuseuran Pietarin katulapsityölle
katupartioiden tekemän sosiaalityön ja päiväkeskuksessa ja perhekeskuksessa
tehtävän työn tukemiseen. Kansan Raamattuseuran säätiö. (Kirkkohallituksen
suosituskolehti)

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

143 § SEURAKUNTANEUVOSTON KEVÄTKAUDEN 2022 KOKOUSAIKATAULU
Järvi-Kuopion seurakunnan kevätkauden 2021 kokoukset pidetään klo 17.00 alkaen
seuraavasti:
to 20.1. Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa
ke 9.2. Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa
ma 7.3. Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa
ti 19.4. Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa
ma 16.5. Nilsiän seurakuntakodilla
Esitys

Merkitään kokousaikataulu tiedoksi.
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Merkittiin tiedoksi.

144 § MUUT ASIAT

144.1 Lähetysseuran ja seurakuntien johdon keskustelutilaisuus
Lähetysseura on ehdottanut seurakuntayhtymälle ja seurakunnille
keskustelutilaisuutta, jonka tarkoitus on nyt syksyllä kuulla seurakuntien johdon
näkemyksiä yhteistyöstä. Keskustelun ainestoa käytetään Lähetysseuran uuden
strategian valmistelun pohjana. Lähetysseura toivoo, että keskustelutilaisuudessa
käydään keskustelua seuraavien kysymysten pohjalta:


Millaisia muutoksia toivotte seurakunnan/yhtymän ja Lähetysseuran väliseen
suhteeseen?
 Mitkä Lähetysseuran tämän hetken Toivon teemat ovat seurakunnalle
tärkeitä?
 Minkälaisiin lähetystyön toimintatapoihin tulee keskittyä?
 Miten Lähetysseura voi rikastaa seurakunnan spiritualiteettia?
 Minkälaista tukea seurakunnan missionaarisuuden kehittämiseen tarvitsette
Lähetysseurasta?
Keskustelutilaisuus järjestetään Männistön seurakunnan Pyhän Johanneksen
kirkossa 29.11.2021 klo 16.30. Tilaisuuteen on kutsuttu kustakin yhtymän
seurakunnasta kirkkoherra, lähetyspappi sekä yksi luottamushenkilö.
Esitys

Keskustellaan, kuka Järvi-Kuopion seurakunnan luottamushenkilöistä lähtisi
keskustelutilaisuuteen.

Päätös

Valittiin Kaija Julkunen Järvi-Kuopion seurakunnan luottamushenkilönä
keskustelutilaisuuteen.

145 § ILMOITUSASIAT
1. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin viranhaltijapäätös 156/2021
2. Hiippakunnalliset kolehdit 2022
Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tietoon saatetuiksi.

146 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa tiedoksi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen (LIITE 7).
Seurakuntaneuvosto:
Annettiin kirkkolain mukainen oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
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Liite 7: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

147 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Veisattiin virsi 924, säkeistöt 3 ja 4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01.

Juha Hagman
puheenjohtaja

Paula Hagman
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Juankoskella 9.11.2021
Valitut pöytäkirjantarkastajat:

pöytäkirjantarkastaja
Sinikka Kervinen

pöytäkirjantarkastaja
Matti Miettinen
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