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Kokousaika

30.5.2018 kello 18.00 – 19.44

Kokouspaikka

Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Pirjo Juntunen
Heikki Karjalainen
Leena Sarparanta
Keijo Kunnari
Eero Korhonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
-" -" varajäsen

Poissa

Kalevi Valtanen
Pertti Sirviö
Elina Tervonen
Tarja Vehkaoja
Alpo Partanen

jäsen
-"-"-"-"-

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 48 - 56

Allekirjoitus

Puheenjohtajat

Pöytäkirjan pitäjä

Juhani Saastamoinen

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 30.5.2018

Leena Sarparanta

Nähtävillä olo

Pirjo Juntunen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
31.5. – 16.6.2018 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____
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§ 48 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.
Kokous on päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätösehdotus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 49 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 keskiviikkona
30.5.2018.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Leena Sarparanta ja Pirjo Juntunen

§ 50 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä. Pykälässä muut mahdolliset asiat käsitellään kirkon peruskorjauksen suunnittelutoimikunnan täydentämistä.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

§ 51 LASTENOHJAAJAN PALKKAAMINEN
Esittely

Lapsityöstä on eläköitynyt yksi lastenohjaaja ja tässä tilanteessa on syytä arvioida uuden työntekijän palkkaamisen tarvetta. Lapsityönohjaaja Anitta Fahimilta on pyydetty katsaus Sotkamon seurakunnan lapsityöhön. Seuraavassa Anittan katsaus: Elämme omassa seurakunnassamme muutoksen aikaa. Tähän saakka lapsityössä on ollut 4 lastenohjaajaa sekä lapsityönohjaaja. Nyt yksi lastenohjaaja on jäänyt eläkkeelle. Jäljelle on jäänyt kolme lastenohjaajaa,
joista kaksi tekee täysiaikaista työtä ja yksi (väliaikaisesti) 50% työtä. Mietinnässä on, täytetäänkö neljännen lastenohjaajan toimi vai ei.
Tiedämme, että lasten määrä kerhoissa vähenee ikäluokkien pienentyessä ja lasten päiväkoteihin sijoittamisen takia. Lasten osallistuminen kerhoihin heittelee paljon. Välillä ollaan kerhossa, välillä taas päiväkodissa. Lasten vanhemmat palaavat töihin tai jäävät työttömiksi tai
hoitovapaalle. Lapsia viedään virikehoitoon. Tiedossa on hankkeita, joiden voimaan tullessa
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5v:lle taataan ilmainen varhaiskasvatus. Perhepäivähoito supistuu entisestään. Mutta niille
lapsille, jotka tulevat vielä kerhoihin on taattava turvalliset ja laadukkaat kerhot. Nykyään kerhoissa on useita lapsia, jotka ovat ylivilkkaita tai heillä on joku sairaus. Tällainen lapsi vaatii
ohjaajan erityisen huomion. Kerhon turvallisuuden kannalta olisi hyvä, että kerhoissa olisi
kaksi ohjaajaa.
Jokaisella lapsella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja tulla kohdatuksi kerhossa.
Perhekerhot ovat suuria. Jotta aikuiset ja lapset tulisivat kohdatuksi, niin myös näissä kerhoissa
pitäisi olla kaksi ohjaajaa. Perhekerhot ovat haasteellisia. Äideillä on paljon puhumista.
Lapsityö on muutakin kuin kerhotyö. Laaja-alaisuuteen kuuluvat myös yhteydet kunnalliseen
päivähoitoon, neuvolaan, eskariin, kouluun. Erilaiset tapahtumat, jumalanpalvelukset ja kutsukirkot, vaellukset ja näytelmät, perheiden kohtaamiset, kesätoiminta, retket ja leirit keräävät
paljon erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia perheitä mukaan.
Kaikkea ei voi teetättää vapaaehtoisvoimin. Lapsityö kerää vapaaehtoisina eri ikäisiä lapsia ja
aikuisia vaelluksille ja erilaisiin tapahtumiin.
Kesäisin leikkikenttätoiminta vaatii neljä ohjaajaa sekä apuohjaajia. Lapsia saattaa päivän aikana olla jopa 50 – onneksi eivät kuitenkaan samaan aikaan kaikki ole paikalla.
Syksyä varten olemme pyytäneet perheitä ilmoittamaan lapsensa kerhoon jo huhti-toukokuun
aikana, jotta meillä olisi jotain kättä pitempää syksyn suunnittelua varten. Tässä on vain ongelmana se, etteivät monetkaan tiedä, mitä syksy tuo tullessaan.
Olisi tärkeää tietää mahdollisimman pian syksyn työntekijämäärä. Silloin olisi konkreettisempaa tämän suunnittelun kanssa.
Tulevaisuus on haastava, mutta samalla mahdollisuus, johon pitää tarttua kiinni.
Tärkeää on, että lapsityö säilyy laaja-alaisena edelleenkin.
Sotkamon seurakunnan lapsityö sisältää:
Lasten kerhotoiminta
*päiväkerhot 3-5v lapsille Srk-talolla ja Vuokatin kirkossa
*ikiomajuttukerho eskareille Srk-talolla
Perhekerhotoiminta
*vauvakerho Srk-talolla
*perhekerhot Srk-talolla (2) ja Vuokatin kirkossa (2)
Tämän kevätkauden tilanne kerhoissa vk3-vk11
Päiväkerhot:
Srk-talo (5) : 3v kerho keskimäärin 11 lasta/kerho (14 kirjoilla)
4v kerho keskimäärin 9 lasta/ kerho (17 kirjoilla)
5v kerho keskimäärin 9lasta / kerho (kirjoilla 11)
Ikiomajuttukerho 6v keskimäärin 16 lasta/kerho (kirjoilla 20)
Nallekerho 3-4v keskimäärin 10 lasta/ kerho (kirjoilla 15)
Vuokatti(3:) 3v keskimäärin 5 lasta/kerho (kirjoilla 9)
4v keskimäärin5 lasta/kerho (kirjoilla 7)
5v keskimäärin 7 lasta/ kerho (kirjoilla 13)
Perhekerhot:
Srk-talo: Vauvakerho 110 käyntikertaa keskimäärin 6 äitiä ja 6 vauvaa
Perhekerhot 316 käyntikertaa keskimäärin 25 henkilöä
Vuokatti: Perhekerhot 265 käyntikertaa keskimäärin 19 henkilöä
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Kontinjoki: Perhekerho 101 käyntikertaa keskimäärin 12 henkilöä
Perhepäivähoitajien avoimet kerhot:
Srk-talo: 134 käyntikertaa keskimäärin 17 henkilöä
Helluntaisrk kerhotilat: 101 käyntikertaa keskimäärin 14 henkilöä
Pikkulapsityö
*1-3 synttäritervehdykset
*4v synttärit
*5v synttärikäynnit ( ikäluokka vaihtelee 83-110) – viedään Lasten Raamattu
-erittäin tärkeitä kohtaamisia niin lapsen kuin hänen perheensä kanssa
Eri-ikäisten kutsukirkot
*vauvakirkot (0-2v)
*Körökörö-kirkko 3v ja isovanhemmat
*Synttärikirkko 4v
*Kotikirkko 5v
*Kummikirkko 6v
*Siunauskirkko 7v
*Alle kouluikäisten kevätkirkot
Muut jumalanpalvelukset
*Mukulamessuja, Nallekirkkoja, enkelikirkkoja ja perhekirkkoja
Yhteydet kunnalliseen päivähoitoon ja kouluun
*perhepäivähoitajien avoimet kerhot (2)
*hartaushetket päiväkodeissa: Kontinjoki, Satuvakka, Menninkäiset, Leivola, Käpymetsä, Tiilikangas, Pohjavaaran Naavaset (yht. 17 hartautta/ kk)
*saattaen eskariin-toiminta (keskustelut 5v vanhempien kanssa ja eskariopettajien kanssa)
*Eppupäivät ekaluokkalaisille (Kaikki sotkamolaiset ekaluokkalaiset osallistuvat opettajineen)
*lisäksi opettajien pyynnöstä tunteja 1-2lk
*tietysti tarjotaan myös joulu-ja pääsiäisvaellusta ja näytelmää koululaisille ja päiväkotiväelle
Neuvola
*saamme olla osana perhevalmennusta
*1v synttärit perhevalmennusryhmittäin (3)
Perhetyö
*Vauvakerho yhdessä maakunnan perhetyön kanssa (ohjelma ja tilat meiltä)
Kesätoiminta
*Ohjattua leikkikenttätoimintaa 3-8v lapsille Srk-talon leikkikentällä
*päiväleirit 3-8v lapsille Rytilahdessa
Muita tapahtumia
*Kaksi näytelmää vuosittain: toisella keräämme rahaa 5v kevätretkeen ja toisella keräämme
rahaa perheretkiin
*Joulu-ja pääsiäisvaellukset
*Vaelluksien rooleihin osallistuu 50-70 vapaaehtoista lasta ja aikuista
*isovanhempien / kummien sekä lasten yhteisiä tapahtumia
*ulkoilu-ja liikuntatapahtumia
*seikkailuja
*näyttelyjä
*turvassa kirkossa tapahtumia
*jne
Päätösehdotus
Sotkamon seurakunnan lapsityö on määrällisesti ja laadullisesti kattavaa. Epävarmuutta lapsityön tulevaisuuteen aiheuttavat mm. lasten lukumäärän pieneneminen ja suunnitelmat 5-vuotiaitten maksuttomaan päivähoitoon. Sotkamon seurakunta päättää palkata lastenohjaajan ajalle
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6.8.2018 -30.6.2019. Tällä aikavälillä valmistuu seurakunnan henkilöstösuunnitelma, jonka perusteella on mahdollista tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä lastenohjaajien vakituisten
työsuhteiden määrästä. Lastenohjaajan väliaikaiseen tehtävän valintaan perustetaan valintaryhmä, johon kuuluvat Anitta Fahim, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston edustajana Leena Sarparanta. Lopullisen valinnan tekee Anitta Fahim.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 52 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.
Hankkeen vauhdittaminen on odottanut sopivaa ajankohtaa. Se tulikin tänä vuonna, 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.
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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.
VUOSI 2020
Toiminta: Täysimittaisen kirkko-oopperan sävellystyön ja libreton loppuunsaattaminen sekä
demoesitys Sotkamon kirkossa.
Menot: Yhteensä 2.500 e jakautuen siten että 2 -henkisen sävellystiimin palkitsemiseen 800 e,
3-henkisen käsikirjoitustiimin palkitsemiseen 300 e, demoesitykseen 800 e ja matka- ym. kuluihin 600 e.
Rahoitus: Yhteensä 2,500 e, Savonlinnan, Liperin, Ruokolahden, Sotkamon ja Kiteen seurakunnat kukin 500 e.
VUOSI 2021
Toiminta: Täysimittaisen kirkko-oopperan produktion valmistelut: julisteiden, mainosten ja käsiohjelmien grafiikan sekä lavasteiden ja asujen suunnittelu, esiintyjien koe-esiintymiset ja rekrytointi sekä harjoitusten käynnistys
Menot: Yhteensä 2.500 e jakautuen siten, että grafiikan, lavasteiden ja asujen suunnitteluun 800
e, koe-esiintymisiin ja rekrytointiin 200 e ja harjoitusten käynnistykseen 1.500 e.
Rahoitus: Yhteensä 2,500 e, Savonlinnan, Liperin, Ruokolahden, Sotkamon ja Kiteen seurakunnat kukin 500 e.
VUOSI 2022
Toiminta: Täysimittaisen kirkko-oopperan produktion harjoitukset sekä esitykset kiertueena
Sotkamon, Liperin, Rääkkylän, Kerimäen ja Ruokolahden kirkoissa.
Menot: Yhteensä 30.000 e jakautuen siten, että esiintyjien palkitsemiseen 15.000 e, matka- ja
majoituskuluihin 5.000 e, mainoksiin ja markkinointiin 3.000 e, käsiohjelmien ja librettojen
painatukseen 1.000 e, lavasteisiin, asuihin ja rekvisiittaan 3.000 e sekä sekalaisiin ja hallintokuluihin 3.000 e.
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Rahoitus: Yhteensä 30,000 e, jakautuen siten, että Savonlinnan, Liperin, Ruokolahden Sotkamon ja Kiteen seurakunnat kukin 1.000 e eli yhteensä 5.000 e, käsiohjelmien ja librettojen
myyntituotot 2000 e / esitys eli yhteensä 10.000 e, käsiohjelmien mainostulot sponsoriyrityksiltä 5.000 e, tuet esiintymispaikkakuntien kunnilta/kaupungeilta 3.000 e ja tuet säätiöiltä ja
muista julkisista lähteistä 7.000 e ( esim. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö ja Kirkon mediasäätiö ).
Seurakunnat sitoutuisivat siis vuosina 2018-21 neljän vuoden tukiin a 500 e ja esitysvuonna
2020 1.000 euron tukeen eli yhteensä 3.000 euron tukiin . EIKU ry puolestaan sitoutuu antamaan vuosittaiset raportit tehdyistä toimenpiteistä ja tukien käytöstä niihin ja seurakunnilla on
luonnollisesti oikeus keskeyttää hankkeeseen osallistuminen, mikäli tulokset eivät näytä odotusten mukaisilta. Keskinäiseen avoimuuteen ja luottamukseenhan tässä nojaudutaan, kuten yhdistyksemme nimikin kertoo.
Kerimäen kappeliseurakunta (Savonlinnan seurakunta) ja Liperin seurakunta ovat jo tehneet
päätöksen mukaantulosta, kuitenkin siten, että päätös koskee vain tämän vuoden 500 euron
avustusta ja jatkovuosista päätetään vuosi kerrallaan hankkeen edistymisen mukaisesti.
Päätösehdotus
Sotkamon seurakunta lähtee mukaan kirkko-oopperahankkeeseen niin, että vuonna 2018 osallistutaan 500 eurolla ja jatkovuosista tehdään erilliset päätökset hankkeen edistymisen mukaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

§ 53 HAUTAUSMAAKATSELMUS
Esittely

Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain (Sotkamon seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö § 16). Katselmuksessa
päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä havainnot antavat aihetta. Syksyn 2017 katselmus siirrettiin suoritettavaksi keväällä
2018.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen keskiviikkona 6.6.2018 klo 13.00.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 54 KIRKON PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN TÄYDENTÄMINEN
Esittely

Todettiin, että kirkon peruskorjauksen suunnittelutoimikuntaan kuulunut kirkkoherra Erkki
Marin ei ole enää Sotkamon seurakunnan palveluksessa. Erkki Marinin tilalle suunnittelutoimikuntaan esitetään kirkkoherra Juhani Saastamoista.

Päätösehdotus
Kirkkoherra Juhani Saastamoinen valitaan Sotkamon kirkon peruskorjauksen suunnittelutoimikuntaan Erkki Marinin tilalle.
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Asia jätettiin pöydälle.

§ 55 ILMOITUSASIAT
- Käsiteltiin tilintarkastaja Antero Hyvärisen antama muistio Sotkamon seurakunnan kirkkoneuvostolle (liite n:o 2).
-

Diakoniatyön myöntämät avustukset huhtikuussa 2018 ovat 2.540 €.

§ 56 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

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

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 3 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen kello
19.44.
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