SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Kokousaika

PÖYTÄKIRJA
21.4.2022

21.4.2022 klo 18.00 – 19.45

Kokouspaikka
Saapuvilla olleet

Antti Lankinen
Sami Mähönen
Anja Juntunen
Juha Korhonen
Liisa Korhonen
Pasi Korhonen
Päivi Korhonen
Keijo Kunnari
Arja Roivainen
Tarja Vehkaoja
Vilho Hartikainen

läsnä
poissa, este ilm.
poissa, este ilm.
poissa, este ilm.
poissa, este ilm.
läsnä
poissa, este ilm.
läsnä
läsnä
läsnä
varajäsen, läsnä

Muut saapuvilla olleet

Erkki Tuovinen

talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 16 – 26

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Lankinen

Erkki Tuovinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamossa 21.4.2022

Pasi Korhonen
Nähtävillä olo

Vilho Hartikainen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan
ilmoitustaululla 25.4. – 24.5.2022.

Todistaa
talouspäällikkö Erkki Tuovinen
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§ 16 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely:

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös,
milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti
pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Liite 1.
Kokous on päätösvaltainen jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätösehdotus:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Veisattiin virsi 419 1,2. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi
päätösvaltaiseksi.

§ 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely:

Pöytäkirjan tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua
jäsentä.

Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Korhonen ja Vilho Hartikainen.

§ 18 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää
mahdollisista kiireellisten asioiden käsittelystä. Lisäksi otettiin käsiteltäväksi lisäasia
”Metsästysalueen vuokraaminen Kiimasjärven Metsästäjät ry:lle metsästyskäyttöön. Asia
käsitellään pykälässä 23, ennen muita asioita.
Päätös:

Hyväksyttiin

§ 19 TOLPOJEN TARINA KIRKKO-OOPPERAN RAHOITUSHAKEMUS
Esittely:

EIKU ry pyytää rahoitusavustusta kirkko-oopperan toteuttamiseen ja sriimaukseen Sotkamon
seurakunnalta 2000,00 euroa. Esitys olisi Sotkamon kirkossa 27.8.2022 klo 18.
Produktiosuunnitelma tarkemmin liitteessä. (Liite 2)

Päätös:

Sotkamon seurakunta osallistuu kustannuksiin pyydetyllä summalla mikäli muu rahoitus
pääsääntöisesti toteutuu suunnitelman mukaan.
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§ 20 MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAMÄÄRÄYKSEN HAKU
Esittely:

Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa päätettiin lähettää pyyntö hiippakunnan
tuomiokapitulille papin saamiseksi Sotkamoon sen papin viransijaiseksi, jonka kapituli
edelleen määrää hoitamaan Sotkamon seurakunnan kirkkoherran virkaa. Kapitulista saatiin
neljän kiinnostuneen vihkimystä hakevan tiedot. Vain yksi heistä on valmis muuttamaan
Sotkamoon. Antti Lankinen käy haastattelemassa teologian maisteri Jani Kaaresalon 19.4.
tänä vuonna Helsingissä. Käydyn puhelinkeskustelun ja saamamme hakemuksen perusteella
hakija on sopiva henkilö tarjolla olevaan tehtävään.
Kuten aiemmassa kokouksessa totesimme, hiippakunnassa on käytäntö, jonka mukaan
lyhempiin kuin puoli vuotta kestäviin virkamääräyksiin kapituli ei suorita pappisvihkimyksiä.
Hiippakunnan edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Sotkamon seurakuntaa
esitetään hakemaan tuomiokapitulilta määräaikaisen seurakuntapastorin virkaa ja viran
täyttämistä ajalle 5.6.2022 – 31.12.2022. Kapituli perustaa viran.
Kaaresalon vapaamuotoinen hakemus tehtävään jaetaan kokouksessa. CV ja hakemus ovat
nähtävillä keskiviikkona 20.4. klo 10.30-12 ja 14-15 taloustoimistossa tai sopimuksen
mukaan.

Päätösehdotus:
Sotkamon seurakunta pyytää hiippakunnan tuomiokapitulilta pappisvihkimystä ja
viranhoitomääräystä teologian maisteri Jani Kaaresalolle ajalle 5.6.2022 - 31.12.2022
Sotkamon seurakuntaan perustettavaan määräaikaisen seurakuntapastorin virkaan. Kaaresalo
kutsutaan aloittamaan työt Sotkamon seurakunnassa jo toukokuussa.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan

§ 21 MISSIOGALLERIASN TOIMINTA
Esittely:

Sotkamon helluntaiseurakunnan ja Sotkamon seurakunnan ylläpitämä MissioGalleria on
aloittanut toimintansa 3.4.2022.

Päätösehdotus:
Toimintaa kehitetään edelleen ja rohkaistaan seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia
ideoimaan edelleen ja tuomaan tilaisuuksia, toimintaa ja tunnettavuutta Galleriaan.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 22 UKRAINA-KESKUKSEN PERUSTAMINEN
Esittely:
Sotkamoon on saapunut n. 50 sotapakolaista Ukrainasta. Viikkojen kuluessa tulee tarve
yhteisölliseen toimintaan ukrainalaisten ja yhteistyökumppaneiden kesken. Salmelantie 1
vanhan kirkkoherranviraston kiinteistö on käyttöä vaille. Tila sopisi ukrainalaisten kerho- ja
päivätoimintaa varten. Laajoilla nurmikentillä voi pelata jalkapalloa ja muita ulkoleikkejä.
Seurakunta voisi luovuttaa tilan tällaista tarkoitusta varten, jos toiminnasta vastaisi
ukrainalaisten yhteisö yhteistyössä jo nyt heidän kanssaan toimivat tahot. Tällaiseen
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päiväkeskukseen olisi luonteva liittyä myös sielunhoidollinen ja hengellinen toiminta yhdessä
ortodoksisen kirkon ja luterilaisen kirkon kanssa.

Päätösehdotus:
Luovutetaan vanhan kirkkoherranviraston kiinteistö ukrainalaisten käyttöön, jos toiminnasta
vastaava taho ja yhteistyökumppanit esittävät realistisen suunnitelman kiinteistön käytöstä.
Maahanmuuttoviranomaisilta tai Sotkamon kunnalta haetaan pientä korvausta ylläpitokuluja
vastaan. Valtuutetaan talouspäällikkö ja kirkkoherra laatimaan sekä asiasta tarvittaessa
sopimusluonnos, joka sisältää myös irtisanomispykälät, kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 23 ALUEEN VUOKRAAMINEN KIIMASJÄRVEN METSÄSTÄJÄT RY:LLE
METSÄSTYSKÄYTTÖÖN
Esittely

Kiimasjärven Metsästäjät ry anoo vuokralle n. 6 ha:n palstaa Sotkamon kunnan
Yli-Sotkamon kylässä olevasta Toivoniemi-nimisestä tilasta RN:o 56:106 metsästyskäyttöön. Alue on ns. Kalmojoen palsta. Alue on ollut edellisen viisivuotiskauden vuokrattuna
ko. metsästysseuralle.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto vuokraa Kiimasjärven Metsästäjät ry:lle n. 6 ha:n palstan Sotkamon
kunnan Yli-Sotkamon kylässä olevasta Toivoniemi-nimisestä tilasta RN:o 56:106
metsästyskäyttöön 1.4.2022 – 31.3.2027 väliseksi ajaksi 50 €:n vuokrakausivastiketta
vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 24 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut
§ 25 ILMOITUSASIAT

§ 26 MUUTOKSENHAKUOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 3 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen muutoksenhakulomakkeen ja päätti kokouksen klo
19.45. Veisattiin lopuksi virsi 552.

