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Kokouksen avaaminen
Skn § 61

Vt. kirkkoherra Atte Hokkanen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Kanttori
Taija Miettinen esittäytyi ja säesti alkuvirren.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Skn § 62

KL 7: 4 §: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaisesti kokouskutsu tulee lähettää viisi
(viisi) päivää ennen kokousta. Esityslista on lähetetty sähköpostitse
16.9.2020. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.

Puheenjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Skn § 63
Puheenjohtajan esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tarja Pirkkalainen ja Riitta
Savolainen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Skn § 64
Puheenjohtajan esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäpykälinä tuodaan kokoukseen § 69 Viranhoitomääräyksen pyytäminen kirkkoherran virkaan ja § 70 Vokaation antaminen
TM Marjukka Borgmanille.
Marjukka Borgman esittäytyi seurakuntaneuvostolle § 64 aikana.
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Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2023
Skn § 65

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousja toimintasuunnitelman laadintaohjeet seurakunnille. Sonkajärven seurakunnan toiminnan raamibudjetti vuodelle 2021 on 377.498 euroa. Muutos vuoden
2020 raamibudjettiin on -9,5 %. Seurakunnan työalat ovat toimittaneet esitykset vuoden 2021 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä vuosille
2022–2023 (liitteet 1 ja 2).

Vt. kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle Sonkajärven seurakunnan vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2022–2023 talous-ja toimintasuunnitelman. Työalojen talousarvion toimintakate vuodelle 2021 on 377.498 euroa, joka on
sama kuin saatu raamibudjetti.

Päätös:

Vt. kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Esitys toimitetaan YKN:lle.
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Sonkajärven seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2021
Skn § 66

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion käsittelyn yhteydessä koko
seurakuntayhtymän koulutussuunnitelman, johon on koottu seurakuntien ja
seurakuntayhtymän pääluokkien suunnitelmat. Vt. kirkkoherra on laatinut
Sonkajärven seurakunnan koulutussuunnitelman vuodelle 2021 työalojen esitysten perusteella (liite 3).
Suunnitelmassa määritellään, onko työntekijän osallistuminen koulutukseen
välttämätöntä (V), tarkoituksenmukaista (Ht) vai hyödyllistä (H). Henkilöstön
kehittäminen voi olla myös työnohjausta (Ty), mentorointia (M) tai varhaiskuntoutusta (Vk).
Tiukasta taloustilanteesta huolimatta on tärkeä huolehtia, että henkilöstöllä
on työssään tarvittavat ajantasaiset tiedot ja taidot.

Vt. kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Sonkajärven seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös:

Vt. kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Esitys toimitetaan YKN:lle.
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Tuomiokapitulin lausuntopyyntö kirkkoherran virasta
Skn § 67

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 19.8.2020 päättänyt
pyytää Sonkajärven seurakuntaneuvostolta ja Ylä-Savon seurakuntayhtymältä
lausuntoa Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virasta (§ 37) (liite 4):
Tuomiokapituli pyytää Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvostolta
lausuntoa siitä
1. julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja
2. mitkä ovat seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan Sonkajärven
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Tuomiokapitulille annettavassa lausunnossa tulee mainita, jos
1. vireillä on hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2. vireillä on seurakuntaa koskevia järjestelyjä, jotka voivat aiheuttaa
sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3. on muu erityinen syy, jonka perusteella kirkkoherran virka tulisi jättää
julistamatta haettavaksi.
Lisäksi tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla
yksityiskohtainen selvitys ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja
seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus”
liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja hallinto” ja
liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainittujen
puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä
perusteluineen Sonkajärven seurakunnassa.
Lisäksi tuomiokapituli muistuttaa, että mikäli Sonkajärven seurakunnan
seurakuntaneuvosto katsoo, että mahdollinen kirkkoherran vaali olisi
toimitettava välillisenä vaalina, seurakuntaneuvoston tulee tehdä tästä
tuomiokapitulille nimenomainen pyyntö.
Seurakuntaneuvoston lausunto pyydettyine selvityksineen sekä
seurakuntaneuvoston mahdollinen pyyntö kirkkoherran vaalin
toimittamisesta välillisenä vaalina on toimitettava tuomiokapitulille
viimeistään 23.9.2020.
Tuomiokapituli päätti 15.8.2019 § 49 jättää Sonkajärven seurakunnan
kirkkoherran viran haettavaksi julistamatta yhden vuoden ajaksi (15.8.2019–
14.8.2020) kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin perusteella.
Seurakuntayhtymässä oli tuolloin käynnissä Veto 3-hanke, joka olisi saattanut
aiheuttaa sen, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virka olisi tullut
tarpeettomaksi. Lisäksi Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran edellinen
hakuprosessi päättyi tuloksettomana. Kokonaisuudessaan hakuprosessi
osoitti, että seurakuntaan on ollut vaikeaa saada kirkkoherra.

Vt. kirkkoherran esitys:

Vastauksena Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntöön seurakuntaneuvosto päättää:
1) Esittää, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hanke yhden yhteisen seurakunnan perustamiseksi on raukeamassa, joten Sonkajärven seurakunnassa
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tarvitaan myös jatkossa kirkkoherran viran hoitaja. Vireillä ei ole sellaisia
hankkeita, joiden seurauksena kirkkoherran virka voisi tulla tarpeettomaksi.
2) Ilmoittaa lausuntonaan, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran
erityisiä tarpeita ovat:
- kirkollisen hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen osaaminen,
- jumalanpalveluselämän osaaminen,
- vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä
- kokemus seurakuntien välisen yhteistyön kehittämisestä sekä muutosjohtamisesta.
3) Esittää, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto.
4) Ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa koskien puuttumiskynnyksiä Sonkajärven seurakunnan toiminnassa, hallinnossa ja taloudessa:
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, hallinto ja viranomaistoiminta
Sonkajärven seurakunta on vuodesta 2011 lähtien osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Taloushallinnosta, keskusrekisteristä, arkistosta, hautatoimesta, kiinteistötoimesta ja muusta omaisuudesta huolehtii seurakuntayhtymä.
Seurakuntaneuvosto johtaa Sonkajärven seurakunnan toimintaa ja kokoontuu 5 - 8 kertaa vuodessa päättämään sille kuuluvista asioista kuten
esityksistä seurakunnan talousarvioksi, toimintasuunnitelmaksi ja toimintakertomukseksi. Seurakuntaneuvosto valitsee seurakunnan viranhaltijat ja
työsopimussuhteiset työntekijät. Seurakuntaneuvoston lisäksi Sonkajärven
seurakunnassa on diakoniatyön johtokunta sekä lähetys-, kasvatus- ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunnat.
Seurakunnan toimintaorganisaatio
Seurakunta huolehtii kirkkoherran johdolla (KJ 6 § 13) siitä, että toteuttaakseen kirkon tehtävää se huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä,
kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä (KL 4 § 1).
Vuonna 2019 pidetyissä 68 messussa kävi yhteensä 1855 henkeä eli keskimäärin 27. Sanajumalanpalveluksia pidettiin 17, kävijöitä oli 1198 eli
keskimäärin 70. Viikkomessuja pidettiin 7, kävijöitä oli 334 eli keskimäärin
48. Konfirmaatiomessuja pidettiin kaksi, kävijöitä oli 660. Lisäksi iltakirkkoja ja -messuja pidettiin 12, kävijöitä oli 512, keskimäärin 43. Kaikkiaan
erilaisia jumalanpalveluksia pidettiin 119, kävijöitä oli yhteensä 5861 eli
keskimäärin 49.
Jumalanpalveluksia pidettiin kesällä maakirkkoina kyläkuntien kokoontumispaikoilla: Sukevan Kukkopuron rantamajalla, Pohjoismäen Kotaharjulla,
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perinteinen Ruukinmessu Jyrkällä ja Liepanteen kodalla. Kyläkuntien diakoniapiirit ja herätysliikkeet järjestivät kodeissa seuroja. Kinkerit järjestettiin Sonkajärven seurakuntatalolla ja Sukevan kyläkeskuksella.
Seurakunnan työntekijät kohtasivat paljon seurakuntalaisia kirkollisten toimitusten yhteydessä, seurakunnan erilaisissa tilaisuuksissa sekä laitos- ja
kotikäynneillä. Sonkajärven seurakunnassa oli kokoon nähden paljon hautaan siunaamisia vuoden 2019 aikana, yhteensä 75.
Johtaminen seurakunnassa
Seurakunnan seurakuntapastori, kanttorit, diakoni, lastenohjaaja ja nuorisotyönohjaaja ovat kirkkoherran alaisia. Seurakuntamestari ja osa-aikainen suntio ovat seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikön alaisia. Keittäjä/siivooja ja leirikeskuksen emäntä ovat yhtymän talouspäällikön alaisia. Johtamisjärjestelmässä ei ole havaittu puutteita tai olemassa olevan järjestelmän toimimattomuutta. Työntekijöiden vaihtuvuus on tosin koettu haastavana ja se on tuonut haasteita toiminnan pitkäaikaiselle suunnittelulle.
Seurakunta toteutti vuoden 2018 piispantarkastuksessa seurakunnalle annettiin neljä kehitystehtävää, jotka tässä lyhennettynä:
1) käydä avoin keskustelu luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa
piispan päätöslausunnosta sekä pappisasessorin ja lääninrovastin tarkastusmuistioissa mainituista asioista.
2) seurakunta laatii oman, nimenomaan Sonkajärven seurakunnan strategian eli tulevaisuuden suunnitelman.
3) seurakunta jatkaa työnyhteisön kehittämistä ulkopuolisen konsultin tuella erillisen muistion pohjalta.
4) seurakuntayhtymä ryhtyy toimiin Sonkajärven seurakuntatalon sisäilmaongelmien selvittämiseksi ja korjaamiseksi, mikäli tätä ei ole jo tehty.
Seurakunnan henkilöstö
Sonkajärven seurakunnan työyhteisöön on vuoden 2019 aikana kuulunut
yhteensä 9 työntekijää: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, diakoni,
nuorisotyönohjaaja, lastenohjaaja sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän
työntekijät: seurakuntamestari, keittäjä ja emäntä.
Seurakunnan henkilöstö osallistuu vuosittain kirkkomme järjestämiin koulutuksiin yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti. Työntekijöiden on mahdollista käyttää työnantajan tarjoamia
tyky-seteleitä liikuntaan ja kulttuuriin. Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja
jäsenseurakuntien henkilöstön työterveyshuolto on keskitetty Iisalmen
Mehiläiseen.
Puitteet
Sonkajärvi on pohjois-savolainen maalaisseurakunta, jossa väestö on
enimmäkseen ikääntynyttä. Seurakunnan jäsenmäärä on laskeva, koska
seurakuntalaisia kuolee enemmän kuin syntyy, poismuutto on suurempaa
kuin paikkakunnalle muutto ja kirkosta eroaminen yleisempää kuin kirkkoon liittyminen. Nuoriso muuttaa opiskelemaan ja töihin suurempiin asutuskeskuksiin. Suurin syy jäsenmäärän vähentymiseen on kuolleiden ja
kastettavien seurakuntalaisten välinen epäsuhta.
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Sonkajärven seurakunnan jäsenmäärä oli seurakuntayhtymän aloitusvaiheessa, vuoden 2011 alussa 4090 ja vuoden 2019 lopussa 3194. Yhdeksän vuoden aikana jäsenmäärä on siis vähentynyt 22 %.
Seurakunnan perustehtävän hoitamista vaikeuttavaa julkisuuskuvaa tai
mainetta ei ole.
Paikkakunnalla toimii helluntailaisten rukoushuone sekä ortodoksien tsasouna, joka kuuluu Iisalmen ortodoksi seurakuntaan. Ortodokseille annetaan tarvittaessa seurakuntamme tiloja esimerkiksi hautaan siunaamisen
toimittamista varten. Ekumenian hengessä järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.
Talous
Sonkajärven seurakunta on osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää, joka hoitaa seurakuntien taloutta. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa vuosittain talousarvioraamin, jonka puitteissa seurakuntaneuvosto tekee vuosittain esityksen Sonkajärven seurakunnan talousarvioksi. Vuoden 2019 talousarvio
oli 425.815 euroa, jonka toteutuma oli 383.541 euroa (90 %), eli 42.274
euroa ylijäämäinen. Seurakunnan talous on toiminnan osalta ollut jo useamman vuoden ajan ylijäämäinen tiukkenevasta taloudesta huolimatta.
Yhteenveto
Kaiken edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että Sonkajärven seurakunta on haasteista huolimatta elinvoimainen ja hyvin hoidettu seurakunta. Hallinnossa, toiminnassa ja taloudessa ei ole ilmennyt sellaisia laiminlyöntejä, puutteita tai muita ongelmia, jotka ylittäisivät puuttumiskynnyksen. Sonkajärven seurakunta kykenee huolehtimaan perustehtävänsä
hoitamisesta kaikkine velvollisuuksineen myös tulevaisuudessa.
Päätös:

Vt. kirkkoherran esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet:

Ote: Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli.
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Seurakuntapastori Atte Hokkasen irtisanoutuminen
Skn § 68

Atte Hokkanen on ilmoittanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille irtisanoutuvansa Sonkajärven seurakunnan seurakuntapastorin virasta ja määräaikaisesta kirkkoherran virasta 12.10.2020 alkaen (liite 5, toimitetaan kokoukseen).

Puheenjohtajan esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Atte Hokkasen irtisanoutumisen.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto merkitsi saaneensa tiedoksi Atte Hokkasen irtisanoutumisen.

Toimenpiteet:

Ote: taloustoimisto.
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Viranhoitomääräyksen pyytäminen kirkkoherran virkaan
Skn § 69

Vt. kirkkoherra Atte Hokkanen on irtisanoutunut Sonkajärven seurakunnan
seurakuntapastorin virasta ja vt. kirkkoherran virasta 12.10.2020 alkaen. Seurakuntaneuvosto on päättänyt pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta,
että Sonkajärven kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi. Saman pyynnön
päätyi esittämään myös Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 17.9.2020. Hakuprosessin ajaksi kirkkoherran virkaan
tarvitaan määräaikainen viranhaltija.
Sonkajärven seurakunnan vs. seurakuntapastori Anne Pulkka on ilmaissut
kiinnostuksensa kirkkoherran viran hoitamiseen. Hänellä on kokemusta esimiestyöstä ja hän on nykyisen viranhoitomääräyksen aikana perehtynyt kattavasti Sonkajärven seurakunnan elämään.

Vt. kirkkoherran esitys:

Sonkajärven seurakuntaneuvosto päättää pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta vs. seurakuntapastori Anne Pulkalle viranhoitomääräyksen Sonkajärven seurakunnan vt. kirkkoherran virkaan ajalle 12.10.2020–30.4.2021.

Päätös:

Vt. kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Ote: Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pastori Anne Pulkka
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Vokaation antaminen TM Marjukka Borgmanille
Skn § 70

Sonkajärven seurakuntaneuvosto on päättänyt pyytää Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulilta seurakunnan vs. seurakuntapastori Anne Pulkalle viranhoitomääräyksen vt. kirkkoherraksi ajalle 12.10.2020–30.4.2021. Tämän myötä
seurakuntapastorin virka tulee avoimeksi. Seurakunnan toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön riittävyyden kannalta virka on perusteltua täyttää.
Seurakuntaneuvosto on myös päättänyt pyytää, että tuomiokapituli julistaa
Sonkajärven kirkkoherran viran haettavaksi. Saman pyynnön päätyi esittämään myös Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 17.9.2020. Niin kauan kuin kirkkoherran viran hakuprosessi on kesken, on seurakuntapastorin virka perusteltua täyttää määräajaksi.
Vt. kirkkoherra on tiedustellut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta sopivia
ehdokkaita seurakuntapastorin viransijaisuuteen. Tiedustelun perusteella vt.
kirkkoherra on haastatellut teologian maisteri Marjukka Borgmanin. Hänellä
on pitkä kokemus kirkon työstä nuorisotyönohjaajana ja vahva kutsumus pappisvirkaan. Hänellä on hyvät edellytykset hoitaa Sonkajärven seurakuntapastorin virkaa, johon on perinteisesti kuulunut kasvatuksen vastuutyöala.
Kuopion hiippakunnan pappisvihkimys on 31.10.2020. Riittävän henkilöstön
takaamiseksi virkasuhteen on hyvä alkaa heti vihkimyksen jälkeen 1.11.2020.
Vt. Kirkkoherra on kutsunut Marjukka Borgmanin esittäytymään seurakuntaneuvoston kokoukseen.

Vt. kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää:
1) antaa TM Marjukka Borgmanille vokaation pappisvirkaan,
2) pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta hänelle viranhoitomääräyksen Sonkajärven seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle
1.11.2020–30.4.2021,
3) ja että valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja voimassa olevan rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätös:

Vt. kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Ote: Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, TM Marjukka Borgman,
taloustoimisto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _______/_______

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
23.9.2020

sivu
69

Arvioinnin teettäminen Veto 3 -hankkeesta
Skn § 71

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kehittämiseksi perustettu Veto 3 -hanke vaikuttaa olevan raukeamassa. Seurakuntayhtymän kehittämistyötä on kuitenkin
tarpeen jatkaa edelleen. Ulkopuolisen arvioinnin teettäminen Veto 3 -hankkeesta olisi tämän tavoitteen kannalta hyödyllistä. Sen avulla voitaisiin nostaa
esille hankkeen positiiviset tulokset ja paljastuneet kipupisteet. Niiden yhteinen ja avoin käsittely on tarpeellista myös yhtymän seurakuntien keskinäisen
luottamuksen lisäämiseksi.

Vt. kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää esittää Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että Veto 3 -hankkeen prosessista teetätetään ulkopuolinen
arviointi.

Päätös:

Vt. kirkkoherran esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet:

Ote: yhteinen kirkkoneuvosto.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _______/_______

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
23.9.2020

sivu
70

Muut esille tulevat asiat
Skn § 72

Sonkajärven seurakuntaneuvosto hyväksyi kasvatustyön toimikunnan esityksen hankkia flanellosarja (590 e) seurakunnalle Heikki Kaarakaisen testamenttivaroista.
Seurakuntaneuvosto päätti pitää iltakoulun erikseen sovittavana aikana yhteisen kirkkoneuvoston lausuntopyynnöstä koskien Heikki Kaarakaisen testamenttia.

Tiedoksiannot
Skn § 73

1. Vt. kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
§
§
§
§

12
13
14
15

Vapaiden siirto työaikapankkiin
Vapaiden siirto työaikapankkiin
Kolehtikohteiden muuttaminen
Vapaiden ottaminen työaikapankista

2. Kuopion hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöille suunnatut neuvottelupäivät pidetään Nurmeksessa la 7.11.2020. Seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa päätetään, ketkä lähtevät ko. päiville.
3. Atte Hokkasen läksiäismessu on su 4.10.2020 klo 10 Sonkajärven kirkossa.
Vt. kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto merkitsi saaneensa edellä mainitut asiat tiedoksi.

Kokouksen päättäminen
Skn § 74

Puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen klo 19.06.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _______/_______

