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Kokousaika

28.3.2019 kello 18.00 – 20.25

Kokouspaikka

Seurakuntatalon monitoimitila

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Sami Mähönen
Pasi Korhonen
Keijo Kunnari
Arja Roivainen
Kalevi Valtanen
Juha Korhonen
Liisa Korhonen
Tarja Vehkaoja

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

Poissa

Päivi Korhonen

jäsen

Muut saapuvilla olleet

Aimo Korhonen
Ronja Rusanen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 33 - 45

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Juhani Saastamoinen

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 28.3.2019

Liisa Korhonen

Nähtävillä olo

Juha Korhonen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
29.3. – 14.4.2019 välisen ajan.

Todistaa
Kirkkoherra Juhani Saastamoinen
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§ 33 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.

§ 34 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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Korhonen ja Juha Korhonen.

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

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 36 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 2018 talousarvion ylitykset tehtäväalueittain.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

§ 37 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
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 toteutumis-
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vertailun 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. Tilintarkastus suoritetaan 28.3.2019.
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 2018 tilinpäätöksen ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
sekä:
- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen
- esittää tilikauden ylijäämän 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

Kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen sekä esittää tilikauden ylijäämän kirjaamista edellisvuosien ali/ylijäämätilille,
hh-rahaston tilikauden ylijäämän kirjaamista edellisvuosien ali/ylijäämätilille. Kirkkoneuvosto
päätti esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden päättämiseksi.

§ 38 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Esittely

Kirkkovaltuuston tulee ennen seuraavan vuoden talousarvion käsittelyä määrätä tulevan vuoden
tuloveroprosentin suuruus.
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,65 %.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,65 %.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

§ 39 SEURAKUNTAPASTORIN VIRANHOITOMÄÄRÄYSPYYNTÖ
Esittely

Pastori Jarkko Lievosen hakeuduttua toisiin tehtäviin tuli Sotkamon seurakunnan seurakuntapastorin virka avoimeksi. Kuopion hiippakunnalta pyydettiin viran auki julistamista kokouksessa 1/2019 §14. Hakuajan loppuun mennessä tuli kuusi hakemusta. Tuomiokapituli lähetti
hakemukset seurakuntaan ja haastattelu toimitettiin 21.3.2019. Haastatteluun kutsuttiin kaikki
papit. Seurakunnan tehtävänä on nyt esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille varanhoitomääräyspyyntö. Viranhoitomääräyksen antaa Kuopion hiippakunta.
Kun työnhakijoina on sekä naisia että miehiä, työnantajan on tasa-arvolain mukaan tehtävä
ansiovertailu. Yleensä kiinnitetään huomiota työnhakijoiden koulutukseen, aikaisempaan työkokemukseen sekä sellaisiin ominaisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotka ovat eduksi tehtävän
hoitamisessa ja voidaan siten katsoa lisäansioksi.
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Työnantaja voi - syyllistymättä syrjintään - valita tehtävään nimenomaan miehen tai naisen,
jos siihen on työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy. Esimerkiksi teatteriin voidaan hakea roolien edellyttämää miesnäyttelijää tai työsuhde voi olla niin henkilökohtainen, kuten vanhuksen hoitaminen kotona, että siihen halutaan nimenomaan joko mies
tai nainen.
Kaiken kaikkiaan vaaditaan yleisen mittapuun mukaan hyväksyttävä syy, jos ansioituneinta
hakijaa ei valita. Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi henkilökohtaisessa soveltuvuudessa
oleva ero valitun ja valitsematta jääneen välillä. Työnantajan tehtävänä on osoittaa, että tällainen syy on olemassa.
Ansiovertailu:
Jaakko Kupiainen s.1973
Koulutus: TM 2005, uskontotiede
Pastoraalitutkinto todistusta vailla valmis
Pappisvihkimys 2010
Työkokemus: Seurakuntapastorina kaikkiaan 9v 5kk
Maria Niinivaara s.1979
Koulutus: TM 2007, Pastoraalitutkinto 2016(erinomainen 18/20), Seurakuntatyön johtamisen
tutkinto 2018, Kirkolliset toimitukset-koulutus (10op) 2017, Sosionomi-kirkon nuorisotyön
ohjaaja amk.
Pappisvihkimys 2007
Työkokemus: Seurakuntapastorina kaikkiaan 10v 6kk, etsivä nuorisotyöntekijä Taivalkosken
kunnalla 11kk, kesäteologina tai kesänuorisotyöntekijänä eri seurakunnissa 5 kesänä.
Sanna-Marika Keränen s.1991
Koulutus: TM 2018, uskonnonpedagogiikka
Pappisvihkimys 2018
Työkokemus: Seurakuntapastorina 7kk, Lapsi- ja nuorisotyöntekijänä 7kk, kesäteologina eri
seurakunnissa 2 kesänä, päiväkotiharjoittelijana 5kk, kouluavustajana 4kk.
Miika Koskela s.1986
Koulutus: TM 2018, talonrakentaja,rakennusalan perustutkinto, seurakunnan kerhonohjaajakoulutus ja isoskoulutus
Pappisvihkimys 2018
Työkokemus: Seurakuntapastorina 7kk
Rakennustyöntekijä 4v 5kk, vartija 8kk, yrittäjä 6v 9kk.
Hakijoista Riitta Tervo ja Tuomas Salmi eivät ole vihittyjä pappeja. Hakuilmoituksessa mainittiin, että etsimme jo vihittyä pappeja, joten heitä ei kutsuttu haastatteluun.
Työkokemuksen puolesta kaksi hakijaa, Jaakko Kupiainen ja Maria Niinivaara ovat selvästi
ansioituneimpia. Heitä keskenään arvioitaessa Maria Niinivaara nousee ansioituneemmaksi
niin työkokemuksensa kuin koulutuksensakin puolesta. Maria on työskennellyt kasvatuksen
pappina jopa niin, ettei toisessa hänen työseurakunnistaan ole nuorisotyöntekijää. Näin hänen
voi sanoa vastanneen työalasta kokonaisvaltaisemmin. Maria on suorittanut pastoraalitutkinnon ja kirkon johtamisen tutkinnon. Jaakolla pastoraalitutkinto on todistusta vaille valmis.
Marialla on koulutuksen puolella etuna sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja amk tutkinto.
Kokonaisarviona voidaan sanoa, että Maria Niinivaara on ansioitunein hakija.
Haastattelu:
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Haastattelussa kaikki neljä hakijaa onnistuivat vakuuttamaan haastattelijat motivaatiostaan ja
ammattitaidostaan. Iloitsimme siitä, että olimme saaneet näin hyviä hakijoita. Haastattelut eivät antaneet mitään syytä olla valitsematta ansoituneinta hakijaa.
Maria Niinivaara on haastattelun yhteydessä ilmoittanut, että saadessaan viranhoitomääräyksen 1.5.2019 alkaen, hän voi aloittaa työt 1.5.2019.

Päätösehdotus
Sotkamon seurakunta pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan pastori Maria
Niinivaaralle viranhoitomääräyksen Sotkamon seurakunnan seurakuntapastorin virkaan
1.5.2019 alkaen toistaiseksi. Koeaika on 6 kk.
Juha Korhonen esitti, että pastori Jaakko Kupiaiselle pyydetään viranhoitomääräys.
Perusteena laajempi näköala työhön. Liisa Korhonen kannatti Juha Korhosen esitystä
Suoritettiin äänestys, jossa päätösehdotus sai 7 ääntä ja vastaehdotus 2 ääntä.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 40 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
Esittely

KL 10:6: Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. ”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset 24.1.2019 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutenkaan lainvastaisia.
Päätös

Todettu

§ 41 KIRKON PAANUKATTOURAKASTA PÄÄTTÄMINEN
Esittely

Sotkamon kirkon vuoden 2019 investointisuunnitelmassa on paanukaton kunnostaminen kesällä 2019. Tarjouspyynnöt on lähetetty kolmelle paanukattorakentajalle: Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay:lle, Paanukatto ja Terva J. Förström Oy:lle ja Kyrktak Finland Ab:lle.
Kaikilta edellä mainituilta yrityksiltä on saatu tarjous. Valintaperusteena on halvin hinta.
Kirkon rakennustoimikunta totesi, että Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay on tehnyt halvimman tarjouksen kirkon paanukaton uusinnasta. Rakentaminen voidaan toteuttaa kuitenkin vasta kesällä 2020. Selonottoneuvottelu urakoitsijan kanssa päätettiin järjestää
25.3.2019. Rakennustoimikunta päätti, että päätösehdotus paanukaton uusinnasta annetaan
kirkkoneuvostolle vasta selontekoneuvottelun jälkeen.

Päätösehdotus
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Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay valitaan urakoitsijaksi kirkon paanukaton uusintaan. Urakan hinta on 145.080 €, sis. alv. 24 %. Kirkon kelloluukkujen uusinta ei kuulu urakkaan. Urakka toteutetaan 5/2020 – 6/2020.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Pasi Korhonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.

§ 42 MAANVAIHTOSOPIMUS SOTKAMON KUNNAN KANSSA
Esittely

Sotkamon kunta on esittänyt Sotkamon seurakunnalle maanvaihtosopimusta liitteen n:o 4 mukaisesti. Liitteessä n:o 5 on esitelty kohteiden hinnanmuodostusta.

Päätösehdotus
Sovitaan seurakunnan kannasta esitykseen sekä jatkoneuvotteluista.
Sami Mähönen ehdotti, että perustetaan työryhmä, joka hankkii puolueettoman asiantuntijaarvion alueesta. Työryhmä miettii, mikä on seurakunnan kanta maanvaihtoasiaan.
Kalevi Valtanen kannatti ehdotusta.
Päätös

Perustettiin toimikunta, johon valittiin Sami Mähönen, Liisa Korhonen, Keijo Kunnari ja
talouspäällikkö.

§ 43 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
§ 44 ILMOITUSASIAT
- kuukausiraportti
- kirje toimenpiteistä aluerekisterihankkeen edistämiseksi
§ 45 MUUTOKSENHAKUOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 6 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 6 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo
20.25.
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