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Kokouksen avaaminen
Skn § 65

Puheenjohtaja, vt. kirkkoherra Helena Nykänen avasi kokouksen
ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Skn § 66

KL 7: 4 §: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaisesti kokouskutsu tulee lähettää
viisi (5) päivää ennen kokousta.
Esityslista on lähetetty 26.6.2019. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja
läsnäolo-oikeutetut.

Puheenjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Skn § 67
Puheenjohtajan esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tarja Pirkkalainen ja
Riitta Savolainen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Skn § 68
Puheenjohtajan esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lausunto Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran
virasta
Skn § 69

Vuonna 2018 aloitettu, avoimeksi ilmoitettu kirkkoherran viran täyttöprosessi
on päättynyt, jonka johdosta tuomiokapituli pyytää Sonkajärven seurakunnan
lausuntoa seuraavasti:
”Tuomiokapitulin päätös 6.6.2019 § 46
Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi 1.1.2019.
A. Tuomiokapituli pyytää Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvostolta
lausuntoa siitä
1

julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja

2

mitkä ovat seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan Sonkajärven
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.

Tuomiokapitulille annettavassa lausunnossa tulee mainita, jos
1. vireillä on hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2. vireillä on seurakuntaa koskevia järjestelyjä, jotka voivat aiheuttaa
sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3. on muu erityisen syy, jonka perusteella kirkkoherran virka tulisi jättää
julistamatta haettavaksi.
Lisäksi tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla
yksityiskohtainen selvitys ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja
seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus”
liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja hallinto” ja liitteessä 3
”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainittujen puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä perusteluineen Sonkajärven seurakunnassa.
Lisäksi tuomiokapituli muistuttaa, että mikäli Sonkajärven seurakunnan
seurakuntaneuvosto katsoo, että mahdollinen kirkkoherran vaali olisi
toimitettava välillisenä vaalina, seurakuntaneuvoston tulee tehdä tästä
tuomiokapitulille nimenomainen pyyntö.
Seurakuntaneuvoston lausunto pyydettyine selvityksineen sekä
seurakuntaneuvoston mahdollinen pyyntö kirkkoherran vaalin
toimittamisesta välillisenä vaalina on toimitettava tuomiokapitulille viimeistään
7.8.2018.”
Puheenjohtajan esitys:

a) Seurakuntaneuvosto esittää tuomiokapitulille, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi.
b) Seurakuntaneuvosto ilmoittaa lausuntonaan, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat:
- kirkollisen hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen osaaminen sekä
asiakokonaisuuksien hallinta.
- jumalanpalveluselämän osaaminen
- vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
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c) Seurakuntaneuvosto esittää tuomiokapitulille, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherra valitaan seurakuntaneuvoston päättämällä vaalitavalla.
d) Lausuntonaan tuomiokapitulille puuttumiskynnyksistä koskien Sonkajärven
seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta seurakuntaneuvosto esittää seuraavaa:
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, hallinto ja viranomaistoiminta
Sonkajärven seurakunta on vuodesta 2011 lähtien osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Taloushallinnosta, keskusrekisteristä, arkistosta, hautatoimesta,
kiinteistötoimesta ja muusta omaisuudesta huolehtii seurakuntayhtymä.
Seurakuntaneuvosto johtaa Sonkajärven seurakunnan toimintaa ja kokoontuu
8 – 10 kertaa vuodessa päättämään sille kuuluvista asioista, kuten esityksistä
seurakunnan talousarvioksi, toimintasuunnitelmaksi ja toimintakertomukseksi.
Seurakuntaneuvosto valitsee seurakunnan viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät. Seurakuntaneuvoston lisäksi Sonkajärven seurakunnassa on
diakoniatyön johtokunta sekä lähetys-, kasvatus-, jumalanpalvelus/musiikkityön toimikunnat.
Seurakunnan toimintaorganisaatio
Seurakunta huolehtii kirkkoherran johdolla (KJ 6 § 13) siitä, että toteuttaakseen kirkon tehtävää se huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja
ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä
kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä
sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä
(KL 4 § 1).
Lainaus vuoden 2018 toimintakertomuksesta:
”Sonkajärven seurakunnassa on kaksi kirkkoa Sonkajärven kirkko ja Sukevan
kirkko, joissa vuonna 2018 erilaisia jumalanpalveluksia pidettiin 106, osallistujia yhteensä 6921, keskimäärin 65 osallistujaa. Vuoden 2017 vastaavat luvut
olivat 115 jumalanpalvelusta, osallistujamäärä 7603 keskimäärin 66 osallistujaa/ jumalanpalvelus.
Jumalanpalveluksia pidettiin kesällä maakirkkoina kyläkuntien kokoontumispaikoilla: Pohjoismäen Kotaharjulla 8.7., perinteinen Ruukinmessu 15.7. ja
Liepanteen kodalla 19.8.. Kyläkuntien diakoniapiirit ja herätysliikkeet järjestivät seuroja kodeissa, kuitenkin seuraperinne on hiipumassa. Sukevan kylätalolla Eläkeliiton yhdistyksen kinkerit pidettiin 20.3. ja koko seurakunnan yhteiset kinkerit pidettiin 14.3. seurakuntatalolla.”
Seurakunnan työntekijät kohtaavat paljon seurakuntalaisia kirkollisten toimitusten yhteydessä, seurakunnan erilaisissa tilaisuuksissa sekä laitos- ja kotikäynneillä. Sonkajärvellä on kymmenen palvelukotia/-osastoa ikääntyneitä
ihmisiä varten, joissa toimitetaan hartaushetkiä.
Sonkajärven seurakunnassa oli kokoonsa nähden paljon hautaan siunaamisia
keskimäärin 100 hautaan siunaamista vuodessa, joista noin 30 toisten seurakuntien jäseniä.

Johtaminen seurakunnassa
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Johtamisjärjestelmässä ei ole havaittu puutteita tai olemassa olevan järjestelmän toimimattomuutta. Seurakunnan seurakuntapastori, kanttori, diakoni, lastenohjaaja ja nuorisotyönohjaaja ovat kirkkoherran alaisia. Seurakuntamestari
ja osa-aikainen suntio ovat seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikön alaisia.
Keittäjä/siivooja ja leirikeskuksen emäntä ovat yhtymän talouspäällikön alaisia.
Vuoden 2018 tammikuussa seurakunnassa toimitettiin piispantarkastus, jossa
piispa Jari Jolkkonen antoi lausunnon seurakunnan johtamisesta.
Kehitystehtäväksi vuoden 2018 piispantarkastuksessa seurakunnalle annetut
kehitystehtävät on työstetty annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuitenkin Sonkajärven seurakuntatalon sisäilmaongelmat eivät ole täysin kunnossa.
Seurakunnan henkilöstö
Sonkajärven seurakunnan työyhteisössä on vuoden 2019 aikana ollut yhteensä 10 työntekijää: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, diakoni, nuorisotyönohjaaja, lastenohjaajan sijainen sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän
työntekijät: seurakuntamestari, osa-aikainen suntio ja leirikeskuksen emäntä
ja srk-talon emäntä-siivooja (työvapaalla)
Osa-aikainen kanttori siirtyi eläkkeelle 1.10.2018 alkaen, jonka virka on jätetty
täyttämättä. Työsuhteinen lastenohjaaja on ollut työvapaalla 6.8.2018 –
21.7.2019.
Seurakunnan henkilöstö osallistuu vuosittain kirkkomme järjestämiin koulutuksiin yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti.
Työntekijöiden on mahdollista käyttää työnantajan tarjoamia tyky-seteleitä liikuntaan ja kulttuuriin. Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja jäsenseurakuntien
henkilöstön työterveyshuolto on keskitetty Iisalmen työterveysasemalle.
Puitteet
Seurakunnan jäsenmäärä on laskeva, koska seurakuntalaisia kuolee enemmän kuin syntyy, poismuutto on suurempaa kuin paikkakunnalle muutto ja kirkosta eroaminen yleisempää kuin kirkkoon liittyminen. Suurin syy jäsenmäärän vähentymiseen on kuolleiden ja kastettavien seurakuntalaisten välinen
epäsuhta.
Sonkajärven seurakunnan jäsenmäärä oli seurakuntayhtymän aloitusvaiheessa, vuoden 2011 alussa 4090 jäsentä ja vuoden 2018 lopussa 3284 jäsentä. Kahdeksan vuoden aikana jäsenmäärä on vähentynyt 19,7 %.
Sonkajärvi on maalaisseurakunta, jossa väestö on enimmäkseen ikääntynyttä. Nuoriso muuttaa opiskelemaan ja töihin suurempiin asutuskeskuksiin.
Seurakunnan perustehtävän hoitamista vaikeuttavaa julkisuuskuvaa tai mainetta ei ole. Paikkakunnalla toimii helluntailaisten rukoushuone sekä ortodoksien rukoushuone, joka kuuluu Iisalmen ortodoksi seurakuntaan. Ortodokseille annetaan tarvittaessa seurakuntamme tiloja esimerkiksi hautaan siunaamisen toimittamista varten. Kirkkokunnat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto

Kokouspäivämäärä
3.7.2019

sivu 5

Talous
Sonkajärven seurakunta on osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää, joka hoitaa
seurakuntien taloutta. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa vuosittain talousarvioraamin, jonka puitteissa seurakuntaneuvosto tekee vuosittain esityksen
Sonkajärven seurakunnan talousarvioksi. Vuoden 2018 talousarvio oli
434.607 euroa, jonka toteutuma 392.659 euroa, toteutuma 90 %, eli 41.948
euroa ylijäämäinen. Ylijäämään vaikutti muun muassa ja seurakuntapastorin
viran haltijan vaihtuminen, osa-aikaisen kanttorin viran täyttämättä jättäminen
ja vakinaisen lastenohjaajan työvapaa. Säästäväisyyttä kaikessa on painotettu.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän Veto 3 -hanke
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on menossa kehittämishanke Veto 3, jossa harkitaan seurakuntarakennemuutoksia.
Veto 3 -hankkeen tavoitteena on tukea seurakuntia ja yhtymää seurakuntien
perustehtävän toteuttamisessa niukkenevilla ja edelleen niukkenevilla resursseilla. Tämä tarkoittaa työn ja tehtävänkuvien sekä rakenteiden uudelleen järjestelyjä, mikä tehdään yhteistoiminnassa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.
Päätös:

a) Esitys hyväksyttiin.
b) Esitys hyväksyttiin.
c) Päätettiin toimittaa kirkkoherran vaali välillisellä vaalilla. Käytiin äänestys
siitä, valitaanko kirkkoherra välillisellä vai suoralla vaalilla. Riitta Savolainen
ehdotti Tarja Pirkkalaisen ja Eila Kurteliuksen kannattamana välillistä vaalia.
Tuomo Kantola ehdotti Aila Siilin-Huttusen kannattamana suoraa vaalia. Käytiin äänestys, jossa välillistä vaalia kannattaneet äänestävät JAA ja suoraa
vaalia kannattaneet äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä, 2
EI-ääntä ja 1 tyhjä ääni.
d) Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

ote: tuomiokapituli

Aila Siilin-Huttunen ja Tuomo Kantola jättivät eriävän mielipiteen
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Kasukoiden ja stolien hankinta Sonkajärven kirkkoon
Skn § 70

Sonkajärven kirkosta puuttuu liturgisten värien mukaiset vihreä ja punainen
kasukka, jotka ehdottomasti kuuluvat olla. Tästä puutteesta on seurakuntaa
huomautettu piispantarkastuksen yhteydessä tammikuussa 2018.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää seurakuntayhtymän kiinteistötoimelle, että Sonkajärven kirkkoon hankitaan välittömästi vihreä ja punainen kasukka sekä samaa sarjaa olevat vihreä ja punainen stola. Lisäksi täydennyksenä kaksi stolaa, kaksi stolaa: valkea ja vihreä.
Sonkajärven kirkon sakastiin tarvitaan neljä (4) kappaletta vaatepuuta kasukoiden säilyttämiseen.
Hankinnat Sacrum Oy:n hinnaston mukaisesti, noin 3.000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

pöytäkirjanote hallintojohtaja Katariina Bergbacka
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Tiedoksiannot ja muut asiat
Skn § 71

1. Merkitään tiedoksi vt. kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
§ 17 Vapaiden ottaminen työaikapankista.
§ 18 Tilapäisen määräaikaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkaaminen.
2. Seurakuntaneuvoston seuraava kokousaika ke 28.8.2019.
3. Suomen Gideonit ry:n vierailun su 11.8.2019 vuoksi, sen pyhän kolehti
kerätään Suomen Gideonit ry:lle Raamattujen ja Uusien testamenttien
painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin,
vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa.
Su 11.8. Suomen Kristilliselle Ylioppilasliitolle suunniteltu kolehti siirretään
kerättäväksi su 8.9.2019.
4. Henkilökunnan vuosilomat. Erillisenä liitteenä.
5. Vuoden 2019 talousarvion toteutuma 30.6. on 43 %.
Sukevan wc-asia nostettiin esille. Vaaditaan välittömiä toimenpiteitä kiinteistöpäälliköltä.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee edellä mainitut asiat tietoon tulleeksi.

Päätös

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Ote Sukevan wc-asiasta hallintojohtaja Katariina Bergbackalle

Kokouksen päättäminen
Skn § 72

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.16.
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