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Kokousaika

29.8.2019 kello 17.09 – 17.33

Kokouspaikka

Kirkkoherranvirasto, kirjasto, Salmelantie 1, 8860 SOTKAMO

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Sami Mähönen
Pasi Korhonen
Heikki Karjalainen
Arja Roivainen
Kalevi Valtanen
Pirjo Juntunen
Päivi Korhonen
Tarja Vehkaoja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
-"varajäsen
jäsen
-"-

Poissa

Keijo Kunnari
Juha Korhonen
Liisa Korhonen

-"-"-

Muut saapuvilla olleet

Aimo Korhonen
Ronja Rusanen
Tiina Föhr

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 68 – 77

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Juhani Saastamoinen

Tiina Föhr

jäsen

Pöytäkirja on tarkastettu Sotkamo 30.8.2019

Pirjo Juntunen

Nähtävillä olo

Päivi Korhonen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 2.9. – 3.10.2019 välisen ajan.

Todistaa
Talouspäällikkö Tiina Föhr
§ 68 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Pöytäkirjan tarkastus
__________

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__
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Kokous on päätösvaltainen jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Päätösehdotus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

§ 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely

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

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

Valitaan Pirjo Juntunen ja Päivi Korhonen. Pöytäkirja tarkastetaan pe 30.8.2019 klo
9.00 – 10.00 välillä.

§ 70 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää
mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.
Päätös

Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista lisättynä pykälällä 74 KIRKKO-OOPPERA.

§ 71 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SOTKAMON SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTTÖ

Esittely

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta tuloutetaan vuosittain prosenttiosuus käytettäväksi
keräysseurakunnassa. Tuon summan käyttökohteen päättää kirkkoneuvosto. Sotkamon seurakunnan diakoniatyöntekijät esittävät, että v. 2019 yhteisvastuukeräyksen
omaan seurakuntaan tuleva osuus 1529,45€ (20% keräystuotosta) käytetään vähävaraisten nuorten stipendeihin. Stipendejä jaetaan kuusi kappaletta á 255€. Alkuperäiseen summaan lisätään diakoniatyön budjetista 0,55€, jotta saadaan tasasumma jaettavaksi. Stipendit jaetaan seurakunnan nuorisotyön kontaktien kautta vähävaraisten
nuorten koulutuksen tukemiseen. Diakoniatyöntekijät tekevät päätökset stipendien
saajista nuorisotyöntekijöiden esityksen mukaan.

Päätösesitys Yhteisvastuukeräyksen keräysseurakunnan osuus 1529,45€ (20% keräystuotosta)
käytetään vähävaraisten nuorten stipendeihin. Stipendejä jaetaan kuusi kappaletta á
255€. Alkuperäiseen summaan lisätään diakoniatyön budjetista 0,55€, jotta saadaan
tasasumma jaettavaksi. Stipendit jaetaan seurakunnan nuorisotyön kontaktien kautta
vähävaraisten nuortenkoulutuksen tukemiseen. Diakoniatyöntekijät tekevät päätöksen
stipendien saajista nuorisotyöntekijöiden mukaan.
Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastus
__________

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__
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§ 72 SISÄISÄISEN VALVONNAN OHJEEN PÄIVITTÄMINEN

Päätösesitys:
Sisäisessä tarkastuksen ohjeessa määritellään mm. kassavirtojen ja maksuaikojen käsittelyä ja pituuksia. Käteiskassojen tarve seurakunnassa on oleellisesti pienentynyt ja
tilitysajat pankkiin eivät ole olleet sisäisen tarkastuksen ohjeessa nykypäivän tarvetta
vastaavia. Ohjeeseen on päivitetty mm. myyntisaatavien maksuaika ja käteiskassojen
olemassaolo sekä niiden tilitysten ajat pankkiin. Esitetään LIITTEEN 3 mukaisen sisäisen tarkastuksen ohjeen hyväksymistä ja esittämistä kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Esityksen mukaan

§ 73 SOTKAMON KIRKON 150-VUOTISJUHLA

Esittely
Sotkamon kirkolla on ensi vuonna 150 vuotta taivalta takanaan. Seurakunta iloitsee
temppelistään juhlistamalla tätä virstanpylvästä elokuun 30 päivänä armon vuonna
2020. Juhlan valmistelemiseksi tarvitaan työryhmä. Ryhmässä olisi hyvä olla ainakin
kirkkoherra, kanttori ja neuvoston edustaja.
Juhalaa varten kirkkoneuvosto kutsuu seurakunnan puolesta hiippakunnan piispan toimittamaan piispanmessun kirkon juhlavuoden merkeissä.

Päätösesitys
Perustetaan työryhmä kirkon juhlia valmistelemaan ja kutsutaan piispa toimittamaan
piispanmessu 30.2.2020.
Päätös

Päätös esityksen mukaan ja työryhmään valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aimo
Korhonen, kirkkoneuvoston edustaja Pasi Korhonen, kirkkoherra Juhani Saastamoinen, sekä kanttori.
Kanttorien valinnan päättää kirkkoherra yhdessä kanttorien kanssa.

§ 74 KIRKKO-OOPPERA
Esittely

Eiku r.y:n puheenjohtaja Paavo Joensalo on lähestynyt seurakuntaa kirkko-oopperaprojektin tiimoilta. 11 vuotta sitten perustettu kulttuuriyhdistys Eettisesti Innovatiiviset
Kulttuurin Uudistajat EIKU ry auttaa lupaavia kulttuurikykyjä siivilleen tuottamalla eettisen arvopohjan omaavia kulttuuriproduktioita.
Paavo Joensalo kirjoittaa: Olen kirjoittanut Tolpojen kolmen polven kirkonrakentajasuvusta kertovan pienoisoopperan libreton v. 1998 ja sävelsin siihen alkulaulun sekä
muutamia kohtauksia, jota musiikkia on jo esitetty joissakin konserteissamme. Yhdistyksemme hallitukseen liittyi kymmenkunta vuotta myöhemmin Savonlinnan Musiikkiakatemian oopperakoulutuksesta vastaava oopperaohjaaja Eija Tolpo, joka on Tolpojen kirkonrakentajasuvun jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa. Hän innostui
pienoisoopperaideastani ja kannusti laajentamaan sitä täysimittaiseksi kirkko-oopperaksi sekä lupasi tukensa asiaan. Häneltä olen saanut käsikirjoituksen tueksi myös suvun autenttista kirjeenvaihtoaineistoa.

Pöytäkirjan tarkastus
__________

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__
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Hankkeen vauhdittaminen on odottanut sopivaa ajankohtaa. Se tulikin, kun Eija Tolpon
ehdotuksesta aloin ottaa yhteyttä seurakuntiin, joihin suvun nuorin rakentaja, Theodor
Tolpo on rakentanut kirkkoja ( hänen, sekä isänsä Magnus Tolpon ja tämän isän Mårten Tolpon historia löytyy osoitteesta http://www.saunalahti.fi/arnoldus/tolpkirk2.htm ).
Theodor Tolpon rakentamista kirkoista merkittävä osa on palanut, mutta vielä ovat pystyssä seuraavat ( aikajärjestyksessä ):
1. Kerimäen puukirkko ( isä Magnuksen aloittama. Theodorin loppuun saattama ) valm.
v. 1847, vihkiäiset v. 1848
2. Rääkkylän puukirkko, valm. v. 1851
3. Ruokolahden puukirkko, valm. v. 1854
4. Liperin tiilikirkko, valm. v. 1858
5. Sotkamon puukirkko ( Theodor Tolpo aloitti n. 1865, sairastui v. 1867, työn loppuun
vienti kauppias Tujulin ) valm. v. 1870
TOLPOJEN TARINA, projektiaikataulu- ja kustannushahmotelma
VUOSI 2018
Toiminta: Kehitetään alustavasta pienoisoopperalibretosta täysimittaisen kirkko-oopperan libretto ja tehdään 20 minuutin demoesitys Kerimäen kirkkoon 10.6.2018
Menot: Yhteensä 2.500 e jakautuen siten että 3 -henkisen käsikirjoitustiimin palkitsemiseen 1.500 e, matka- ym. kuluihin 200 e ja demoesitykseen 800 e.
Rahoitus: Yhteensä 2.500 e, Kerimäen, Liperin, Ruokolahden, Sotkamon ja Kiteen
seurakunnat kukin 500 e.
VUOSI 2019
Toiminta: Täysimittaisen kirkko-oopperan sävellystyö käyttäen pohjana demoesityksen
musiikkiaihioita ja samanaikainen libreton edelleen kehittely.
Menot: Yhteensä 2.500 e jakautuen siten että 2 -henkisen sävellystiimin palkitsemiseen 1.400 e, 3-henkisen käsikirjoitustiimin palkitsemiseen 600 e ja matka- ym. kuluihin 500 e.
Rahoitus: Yhteensä 2.500 e, Savonlinnan, Liperin, Ruokolahden, Sotkamon ja Kiteen
seurakunnat kukin 500 e.
Sotkamon seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 5/2018 ”Sotkamon seurakunta lähtee mukaan kirkko-oopperahankkeeseen niin, että vuonna 2018
osallistutaan 500 eurolla ja jatkovuosista tehdään erilliset päätökset hankkeen edistymisen mukaisesti.”
Hanke on edennyt, libretto on sähköpostin liitteenä ja kokouksessa nähtävänä.

Päätösehdotus
Pöytäkirjan tarkastus
__________

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__
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Sotkamon seurakunta on mukana kirkko-oopperahankkeessa vuonna 2019 500 eurolla.
Päätös

Esityksen mukaan.

§ 75 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
§ 76 ILMOITUSASIAT
Jaetaan tiedoksi viimeisimmät, eli tammi – heinäkuun toiminnan ja henkilöstön raportit,
sekä myönnetyt diakonian avustukset touko- ja kesäkuulta. Diakoniatoimisto on ollut
kiinni heinäkuun, joten silloin ei avustuksia ole myönnetty.
§ 77 MUUTOKSENHAKUOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus
Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 4 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastus
__________

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__

