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Kokouksen aika

Keskiviikko 1.6.2022 klo 18.00 – 20.50

Paikka

Seurakuntatalo Kainuuntie 39, 88600 Sotkamo

Läsnä

Rusanen Ronja
Hartikainen Vilho
Huttunen Jarmo
Juntunen Anja
Juntunen Pirjo
Karjalainen Heikki
Korhonen Aimo
Korhonen Juha
Korhonen Pasi
Kotilainen Heidi
Kunnari Keijo
Kämäräinen Jukka
Mähönen Sami
Partanen Ali
Penttinen Outi
Roivainen Arja
Sarparanta Leena
Sorvari Yrjö
Sirviö Kari
Tuohimaa Tiina
Valtanen Kalevi
Vehkaoja Tarja
Liuski Jaakko
Vähäkangas Pekka
Ärväs Kaisu

pj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
vpj
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Antti Lankinen
Erkki Tuovinen

kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 1 - 9

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Kalevi Valtanen

Erkki Tuovinen

Pöytäkirjan tarkastus

Sotkamo 2.6.2022
Heikki Karjalainen

Nähtävillä olo

poissa
poissa
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
poissa
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä

Aimo Korhonen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla.
2.6.2022 – 1.7.2022

Todistaa
Erkki Tuovinen
talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu
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§ 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely

Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta.
Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 24.5.2022 sekä pidetty seurakunnan
ilmoitustaululla 24.5.2022 – 1.6.2022 välisen ajan.
Kokous on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä.
Kokouskutsu liitteenä n:o 1.

Päätösehdotus
Todetaan kokous kirkkolain mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Vt. kirkkoherra Antti Lankinen piti alkuhartauden, jossa muistettiin
edesmennyttä valtuuston jäsentä Pertti Sirviötä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai
sen osa tarkastetaan heti.

Päätösehdotus
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen
kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.6.2022.- 1.7.2022 välisen ajan.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Karjalainen ja Aimo Korhonen, jotka tarvittaessa toimivat
myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu
.
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§ 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Samalla kirkkovaltuusto päättää
mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä ottaen huomioon sen, ettei asiaa, joka
kirkkoneuvoston on valmisteltava, saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut
tilaisuutta sitä käsitellä.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

§ 4 TILINPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAT TALOUSARVION YLITYKSET
Esittely

Kirkkovaltuusto päättää eri tehtäväalueiden talousarvion ylitykset. Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tehtäväalueiden talousarvioylitykset.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteessä n:o 2
olevat vuoden 2021 talousarvion ylitykset tehtäväalueittain.
Päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ylityksen päätösehdotuksen mukaan.

§ 5 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
Esittely

Taloussäännön mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä
kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten ja kirkkohallituksen antamien
ohjeiden mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, talousarvion
toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Rahoituslaskelma esitetään tilinpäätöksen
liitetietona. Talousarvion toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla
kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille. Tilinpäätöksen
allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätös luovutetaan
tilintarkastajille sen valmistuttua.
Liitteenä n:o 3 oleva tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirkkohallituksen antaman
seurakunnan toimintakertomus- ja tilinpäätösmallin mukaisesti sisältäen mallissa mainitut asiat.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
sekä:
- allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen
- esittää tilikauden ylijäämän 46 710,96 kirjaamista edellisvuosien ali/ylijäämätilille
- esittää hh-rahaston tilikauden ylijäämän kirjaamista edellisten vuosien ali/ylijäämätilille
- esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille
- esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden päättämiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu
.
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§ 6 SEURAKUNTAVAALIT
Esittely

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2022. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto
toimikaudelle 2023 - 2026. Ennakkoäänestys on 8. – 12.11. ja varsinainen vaalipäivä
20.11.2022.
Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin, mikä osaltaan
vaikuttaisi vaalilautakunnan jäsenmäärään.

Kirkkolain 23:19§ 2.mom.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ Vaalilautakunta ja keskusvaalitoimikunta
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä,
että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta
säädetään.
Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu useiden kuulutusten julkaiseminen. Kirkkovaltuuston on
syytä päättää siitä, missä sanomalehdessä tai – lehdissä kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan.
Kirkkojärjestys 23:2§ 2.-3.mom.
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö.
Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen
julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.
Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa.
Kaksikielisessä seurakunnassa kuulutus on saatettava tietoon kummallakin kielellä.
Päätösehdotus
1)
2)

3)

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää, ettei seurakuntaa jaeta
äänestysalueisiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan
puheenjohtajan ja lisäksi vähintään neljä jäsentä. Valinnassa on huomioitava
kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan
vähintään yhtä monta varajäsentä, kuin on varsinaisia jäseniä, ja asettaa

Pöytäkirjan ote annettu
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varajäsenet siihen järjestykseen, missä he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen
valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Sotkamo-lehden lehdeksi,
jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen
yhdistelmät julkaistaan. Kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan myös
seurakunnan kotisivuilla.

Kirkkovaltuusto päätti että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Antti Lankisen ja vaalilautakunnan
varsinaisiksijäseniksi Pekka Partasen, Marja-Leena Korhosen, Jouko Korhosen ja Maija
Materon.
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan varajäseniksi Tuomo Mustosen, Kaisu Rimpiläisen,
Laura Tolosen ja Tero Kähkösen. Varajäsenet asetettiin siinä järjestyksessä, missä he tulevat
varsinaisten jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto valitsee Sotkamo-lehden lehdeksi, jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja
ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. Kuulutukset ja ilmoitukset
julkaistaan myös seurakunnan kotisivuilla.

§ 7 RAHASTON PERUSTAMINEN
KUNNOSTAMISEKSI

SOTKAMON

KIRKON

VANHOJEN

URKUJEN

Esittely
Hankkeen taustat ja perustelut
Sotkamon kirkon urut ovat yhdet vanhimmista säilyneistä uruista pohjoisessa Suomessa. Sotkamon kirkko on
suojelukohde, myös kiinteät rakenteet sen sisällä, kuten urut. Niinpä niiden entisöinti on merkittävä
kulttuurinen teko koko pohjoisen Suomen mittakaavassa.
Urkujen sijainti kirkon takana parvella antaa niille hyvän sointialustan, ja ääni kantaa kirkon perille saakka.
Urkua on muutettu 1960-luvulla niiden soinnin nykyaikaistamiseksi. Nykytarkastelussa muutostyöt
näyttäytyvät perustelemattomina ja urkujen sointia kaventavina. Kirkon kulttuurihistoriallisen arvon
huomioiden, vanhat urut on hyvä entisöidä alkuperäiseen asuunsa. Kirkon etuosaan on rakennettu vuonna
1997 mekaaniset barokkiurut. Tämän jälkeen vanhojen urkujen käyttö väheni ja kunto huononi.
Urut edustavat hyvin sitä Kangasalan urkutehtaan linjaa, joka heillä oli vallalla 1920-luvulla. 1920-luvun
soittimia on säilynyt Suomessa hyvin vähän. Vanhat urut kunnostettuna palvelisivat seurakunnan
musiikkielämää, sillä remontin jälkeen kirkossa olisi kahdet loistavat erityyliset urut, joita voisi käyttää
aktiivisesti jumalanpalveluselämässä ja konserteissa.
Hankkeen yleistiedot
Sotkamon seurakunnan kirkkoneuvosto on vuonna 2015 tehnyt päätöksen urkujen korjaushankkeen
aloittamiseksi. Sotkamon seurakunnan kirkkoherra on Juhani Saastamoinen. Hankkeen urkuasiantuntijana
toimii Jan Lehtola. Hanketta koordinoi kanttori Aliisa Lukkari-Syrjäniemi p. 044 710 1573.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu
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Kohdetiedot
Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja palauttaa alkuperäiseen asuunsa Sotkamon kirkon vuonna 1928
rakennetut urut. Sotkamon kirkko on valmistunut vuonna 1870. Kirkko on siis suojelukohde.
”Kirkollinen rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1917, on suojelun alainen. Rakennuksen suojelu
kohdistuu myös kiinteään sisustukseen, siihen liittyviin maalauksiin ja taideteoksiin sekä pihaalueeseen.” Kirkkolaki, 14. luku, § 5
Urut sijaitsevat urkuparvella ja ovat tällä hetkellä pois käytöstä.
Muut toimenpiteet
Kirkon urkuasiain neuvottelukunnalta on saatu lausunto, joka puoltaa urkujen kunnostamista. Hankkeeseen on
anottu eri säätiöiltä (Kone, Wihuri, Kulttuurirahasto jne.) rahoitusta vuosina 2018-2022, mutta tämä ei ole
vielä tuottanut tulosta. Kun hankkeen rahoitus on kunnossa, mahdolliset peruskorjauksen toteuttajat
kilpailutetaan ja päätetään korjauksen toteutuksesta.
Aikataulu

Hanke toteutetaan vuosina 2018 - 2028, jolloin urut täyttävät sata vuotta.
Kustannusarvio
Urkujen kunnostuksen ja restauroinnin on arvioitu maksavan noin 130 000 euroa. Sotkamon urkurakentamon
selvityksen mukaan kunnostaminen maksaisi noin 100 000 euroa. Lisäksi Kirkon urkuasiain neuvottelukunta
suositteli lisäämään urkuihin äänikerran, jolle vuonna 1928 urkujen rakentamisen yhteydessä on jätetty tilaa.
Yhden äänikerran rakentaminen maksaa noin 30 000 euroa. Arvioiden teon jälkeen esim. materiaalien hinnat
on kallistuneet, joten todennäköisemmin kunnostuksen hinnaksi tulisi nyt 140 000e.
Rahoitussuunnitelma
Urkuhanke on tarkoitus rahoittaa apurahoilla ja kansalaiskeräyksellä. Keräystä varten tulee perustaa keräystili.
Hakuja eri säätiöille jatketaan. Selvitetään mahdollista rahoitusta myös Kainuun Liitolta ja ELY-keskukselta.
Hankkeen tiedotus
Hankkeen etenemisestä tiedotetaan hanketta rahoittaville säätiöille ja muille rahoittajille. Hanke on esillä myös
paikallisissa tiedotusvälineissä.

Kirkkoneuvoston
päätösehdotus
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hanketta varten perustetaan rahastotili
Kainuun Osuuspankkiin.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle laaditun rahastosäännön hyväksymistä.
3. Esitetään kirkkovaltuustolle toimikunnan kokoonpanoksi: Kirkkoherra, talouspäällikkö,
kanttori ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Päätös

1. Kirkkovaltuusto päätti, että hanketta varten perustetaan rahastotili Kainuun Osuuspankkiin.
2. Kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen rahastosäännön.
3. Kirkkovaltuusto hyväksyi toimikunnan kokoonpanoksi: kirkkoherra, talouspäällikkö,
kanttori ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Toimikuntaa päätettiin täydentää
seurakunnanjäsenillä Jarmo Huttusella ja Keijo Kunnarilla.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu
.
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§ 8 ILMOITUSASIAT
-

annettiin tiedoksi kuukausiraportti 1.2022 – 4.2022
Kalevi Valtanen esitteli kirkon yläpohjan tuuletus remontin suunnitelman
keskusteltiin hautausmaalla olevien kauriiden aiheuttamasta ongelmasta
kirkkoherran/valtuustonpuheenjohtajan tilannekatsaus esim. facebookissa säännöllisesti

§ 9 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus
Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 4 olevan valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello 20.50

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu
.

.20___

