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Poissa:

Tommila, Riitta
Tuovinen, Merja

Muut läsnäolijat:

Seurakuntaneuvoston saapuville määräämä viranhaltija:
Toivanen Arja, sihteeri

Asiat:

pykälät 42 - 52

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Atte Hokkanen
puheenjohtaja § 42
Pöytäkirjan tarkastus

Aila Siilin-Huttunen
puheenjohtaja §§ 43-52

Arja Toivanen
sihteeri

Heti kokouksen jälkeen
Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme
Allekirjoitukset
Risto Vatanen

Tuomo Kantola

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä:
paikka ja ajankohta
Kirkkoherran huoneessa, Rutakontie 20, ajalla 31.7.2020 – 30.8.2020
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä em. ajan
Paikka ja aika:
Sonkajärvi ___/___ 2020
Arja Toivanen, sihteeri

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
30.7.2020

sivu
33

Kokouksen avaaminen
Skn § 42

Vt. kirkkoherra Atte Hokkanen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Skn § 43

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
22.7.2020. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.

Puheenjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Skn § 44
Puheenjohtajan esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Merja Tuovinen ja Tuomo
Kantola.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Vatanen ja Tuomo
Kantola.

Kokouksen työjärjestys
Skn § 45
Puheenjohtajan esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että Edustajan nimeäminen Suomen
Lähetysseuran vuosikokokseen lisätään esityslistaan lisäpykälä § 48.
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Kanttorin viran täyttäminen
Skn § 33 (28.5.2020)
Kanttori Hanna Kellokummun irtisanouduttua seurakunnan kanttorin virasta voidaan virka julistaa julkisesti haettavaksi.
Sonkajärven seurakunnan kanttorin viran ohjesäännön mukaan
Sonkajärven seurakunnassa on keskimmäisen asteen kanttorin
tutkintoa eli nykykäsittein ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä ns. B-kanttorin virka (§ 2). Viran peruspalkka on ollut KirVESTES:n vaativuusryhmän 601 mukainen.
Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto:
1) Julistaa Sonkajärven seurakunnan kanttorin viran julkisesti
haettavaksi 30.6.2020 klo 23.59 mennessä.
2) Päättää, että hakijalta:
a) Vaaditaan kanttorin B-virkaan pätevöittävää ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta kanttorin viran hoitamisesta sekä
taitoa johtaa kuorotoimintaa. Lisäksi vaaditaan itsenäistä työotetta, kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
ja kehittää seurakunnan musiikkielämää.
b) Toivotaan kokemusta kasvatustyöstä, etenkin rippikoulutyöstä.
3) Päättää, että viran peruspalkka on KirVESTES:n vaativuusryhmän 601 mukainen vähimmäispalkka.
4) Päättää, että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla
1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.
5) Nimeää kanttorin viran valintaryhmän, johon kuuluvat vt.
kirkkoherra Atte Hokkanen, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Aila Siilin-Huttunen ja seurakuntaneuvoston jäsen Eino
Luukkonen. Tarvittaessa työryhmä voi kutsua ulkopuolisen asiantuntijan. Valintaryhmä valmistelee seurakuntaneuvostolle esityksen virkaan valittavasta henkilöstä.
6) Antaa vt. kirkkoherralle oikeuden laatia seurakuntaneuvoston
päätösten pohjalta hakuilmoitus yhdessä seurakuntayhtymän
hallintojohtajan kanssa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------Skn § 46

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 9.6.2020 täyttöluvan Sonkajärven seurakunnan kanttorin viralle 1.9.2020 alkaen (Ykn § 85).
Vt. kirkkoherra laati hakuilmoituksen kanttorin viran hakua varten. Hakuilmoitus kokonaisuudessaan:
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./.. Skn § 46

Sonkajärven seurakunnassa on haettavana
KANTTORIN VIRKA
Sinustako kanttori ”tekevien ihmisten Sonkajärvelle”? Sonkajärven seurakunta
on pieni, mutta vireä maalaisseurakunta Ylä-Savon sydämessä. Seurakunnassamme on vain yksi kanttorin virka, joten siihen kuuluu kokonaisvastuu koko
seurakunnan musiikkityöstä. Samalla tämä mahdollistaa työn tekemisen
omalla, persoonallisella työotteella. Mahdollisuuksia ja tekemistä riittää sopivalle henkilölle, jolle seurakunnan perussanoma ja musiikki ovat sydämen asioita.
Sonkajärven seurakunta kuuluu Ylä-Savon seurakuntayhtymään.
Kanttorina vastaat jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista,
huolehdit rippikoulun musiikkiopetuksesta ja johdat seurakunnan kuoroja.
Siksi edellytämme kokemusta kanttorin työstä sekä kykyä johtaa kuorotoimintaa. Lisäksi odotamme itsenäistä työotetta, kykyä olla vuorovaikutuksessa
monenlaisten ihmisten kanssa ja kykyä kehittää seurakunnan musiikkielämää.
Eduksi luemme kokemuksen seurakunnan kasvatustyöstä, etenkin rippikoulutyöstä.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen nro 123 (2 §
Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka) mukainen ylempi
korkeakoulututkinto. Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virka täytetään ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun hakija on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja
voimassa olevan rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.
Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen
mukaan. Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 601 mukaan ja viran peruspalkka on 2696,89 euroa. Lisäksi
maksetaan kokemuslisää aikaisemman työkokemuksen perusteella.
Virkaan haetaan KirkkoHR:n kautta ja hakemuksen pääsee täyttämään osoitteessa www.ylasavonseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat. Hakuaika päättyy ti
30.6.2020 klo 23.59. Lisätietoja: vt. kirkkoherra Atte Hokkanen, puh. 0440
711 235, atte.hokkanen@evl.fi.
Hakuilmoitus julkaistiin seurakunnan ilmoitustaululla, yhtymän verkkosivuilla,
kirkon sähköisessä hakujärjestelmässä ja kirkkomuusikoiden verkkokanavilla.
Hakuaika päättyi 30.6.2020 klo 23.59.
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./.. Skn § 46
Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan saapui neljä hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät seurakuntaneuvoston asettamat viran vaatimukset. Vt. kirkkoherran laatiman ehdokkaiden yhdistelmän perusteella valintaryhmä päätti kutsua haastatteluun ja soittonäytteisiin kaikki neljä hakijaa. Yksi hakijoista perui
hakemuksensa 14.7.2020.
Valintaryhmä kokoontui päättämään haastattelun ja soittonäytteiden sisällöstä
20.7.2020. Haastattelut ja soittonäytteet (osia 2. sävelmäsarjasta, kaksi vapaavalintaista virttä ja improvisoitu messun loppusoitto) järjestettiin Sonkajärven kirkossa 21.–22.7.2020. Valintaryhmä kutsui kanttori el. Iiris Kervisen asiantuntijajäseneksi arvioimaan näytteitä.
Ehdokkaiden yhdistelmä (liite 1) toimitetaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Hakemukset ovat seurakuntaneuvoston jäsenten nähtävillä pykälän käsittelyn ajan.
Valintaryhmä tuo seurakuntaneuvoston kokoukseen ehdotuksen virkaan valittavasta henkilöstä (liite 2).
Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää:
1) valita musiikin maisteri Taija Miettisen Sonkajärven seurakunnan kanttorin
virkaan ja varalle musiikin maisteri Susanna Alajuuma-Kettusen,
2) että virkapaikka on Sonkajärven seurakuntatalo,
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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- ote valitulle Taija Miettiselle
- ote seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto/Katariina Bergbacka
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Sonkajärven ja Sukevan kirkkojen ehtoolliskalustojen kunnostus
Skn § 47

Osa seurakunnan hopeaesineistä on kunnostuksen tarpeessa. Ilman kunnostusta esineet alkavat ajan myötä vuotaa sauma- ja juotoskohdista. Sen sijaan
hyvin tehdyn kunnostuksen avulla kalusto kestää käyttökunnossa vuosikymmeniä. Kunnostaminen olisi myös juhlallista toteuttaa seurakunnan 100-vuotisjuhlan yhteydessä. Kunnostaminen voitaisiin toteuttaa Heikki Kaarakaisen
testamenttivaroista.
Monimetalli J & J OY:ltä saadun kustannusarvion (liite 3) perusteella seurakunnan kaikkien hopeaesineiden kunnostus tulisi maksamaan noin 15 000 €.
Toinen mahdollisuus on kunnostaa vain osa kalustosta. Tällöin olisi järkevä
kunnostaa ainakin kannu, leipärasia, kalkki, lautaset ja pikarit (200 kpl) sekä
tinakalkki ja -lautanen. Tällöin kunnostuksen hinta olisi noin 11 000 €.
Esimerkiksi kannuun ja leipärasiaan on mahdollista kaivertaa tieto, että kunnostus on tehty H. Kaarakaisen testamenttivaroilla.
Seurakuntayhtymän hankintasäännön perusteella tätä suuruusluokkaa olevissa hankinnoissa on perusteltua suorittaa kevyt kilpailutus.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää:
1) varata Heikki Kaarakaisen testamenttivaroista enintään 16 400 euroa sisältäen alv:n seurakunnan ehtoolliskalustojen ja hopeaesineiden kunnostamiseen,
2) kunnostuttaa kaikki hopeaesineet ja tilata Monimetalli J & J Oy:ltä kunnostustyön heiltä saadun kustannusarvion perusteella. Vt. kirkkoherran kartoituksen perusteella muita varteenotettavia toimijoita ei ollut.
3) Kannuun ja leipärasiaan kaiverrutetaan tieto, että kunnostustyö on tehty
H. Kaarakaisen testamenttivaroilla seurakunnan 100 v. juhlavuoden kunniaksi.

Asian käsittely:

Kokous keskeytyi klo 19.00, kun Tuomo Kantola poistui soittamaan puhelun.
Tuomo Kantola palasi takaisin ja kokous jatkui klo 19.06.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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Edustajan nimeäminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
Skn § 48

Sonkajärven seurakunnalla on oikeus nimetä Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen kaksi edustajaa. Lähetystyön vastuuryhmä esittää, että edustajaksi
nimetään Marja Repo.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää nimetä Marja Revon ja Riitta Savolaisen Sonkajärven seurakunnan edustajaksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
22.8.2020 klo 12.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Skn § 49

1. Merkitään tiedoksi vt. kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
§ 9 Tilapäisen määräaikaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkaaminen
§ 10 Tilapäisen määräaikaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkaaminen
§ 11 Tilapäisen määräaikaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkaaminen
2. AIE sopimus Sonkajärven seurakunnan ja Sonkajärven Mielenterveyskerho
ry / Mielenterveyskuntoutujien Vertaistoimintakeskus Touhulan välillä johti
STEA-rahan myöntämiseen. Rahalla voidaan muun muassa palkata ruoanjakoon määräaikainen työntekijä vastuuhenkilöksi.
3. Sonkajärven kirkossa on vihdoin punainen ja vihreä kasukka.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee edellä mainitut asiat tietoon tulleeksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Muut esille tulevat asiat
Skn § 50

Toivottiin, että pidetään ns. iltakoulu, jossa käytäisiin läpi ohjesääntöä Heikki
Kaarakaisen testamenttivarojen käytöstä sekä keskusteltaisiin Sonkajärven
kirkkoherran viran täyttämisestä ja viran hakuun laittamisesta.

Kokouksen päättäminen
Skn § 51

Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.02.
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