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Kokousaika

23.5.2019 kello 18.00 – 19.26

Kokouspaikka

Seurakuntatalon monitoimitila

Saapuvilla olleet

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
-"-"-"-"-"-"varajäsen
poistui klo 19.09 pykälän § 63 aikana

Poissa

Päivi Korhonen

jäsen

Muut saapuvilla olleet

Tiina Föhr

talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 59 – 67

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Juhani Saastamoinen

Tiina Föhr

Pöytäkirja on tarkastettu Sotkamo 7.6.2019
Keijo Kunnari
Nähtävillä olo

Kalevi Valtanen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 10.6. – 11.7.2019.5.2019 välisen ajan.

Todistaa
Kirkkoherra Juhani Saastamoinen

§ 59 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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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
Kokouksen aluksi veisattiin virrestä 470 säkeet 1 ja 4. Puheenjohtaja totesi kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 60 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. Ehdotettu Keijo Kunnaria ja Kalevi Valtasta.
Päätös

Hyväksytty esityksen mukaan.

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

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 62 LASTENOHJAAJAN PALKKAAMINEN
Esittely

Sotkamon seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 4/2018 §51 seuraavaa:
”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
6.8.2018 -30.6.2019. Tällä aikavälillä valmistuu seurakunnan henkilöstö-
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suunnitelma, 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.”
Seurakunnan tulevaisuussuunnitelmassa on päätöksen jälkeen valittu seurakunnan
painopistealueeksi kasvatustyö. Seurakunnan lapsityössä on reagoitu lapsimäärän vähenemiseen niin, että painopistettä on siirretty perinteisestä kerhotyöstä kohti perhetyötä, joka tapahtuu usein iltaisin ja viikonloppuina. Sotkamon seurakunnan on perusteltua täyttää lastenohjaajan työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi.
Päätösesitys Sotkamon seurakunta palkkaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen lastenohjaajan. Haku alkaa päätöksen jälkeen ja jatkuu 14.6 asti. Hakemukset osoitetaan lapsityönohjaajalle. Perustetaan valintatyöryhmä, jossa lapsityönohjaaja, kirkkoherra ja
yksi neuvoston jäsen. Valintatyöryhmän ollessa yksimielinen, valinta tehdään viranhaltijapäätöksellä. Jos valintatyöryhmä on valinnasta erimielinen, tuodaan valinta neuvoston päätettäväksi. Haastattelut 24.6 klo 17 alkaen.
Päätös
Hyväksytty esityksen mukaan. Arja Roivainen valittiin yksimielisesti neuvoston jäseneksi valintaryhmään.
§ 63 YHTEISTYÖ PKY TRAVELSIN KANSSA
Esittely

Sotkamon seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4/2019 § 57 päättänyt seuraavaa:
”Tavoittelemme sopimusta PKY Travelin kanssa. Reunaehtona sopimukselle on oltava oman toiminnan laittaminen edelle. Catering-palveluissa
ja kiinteistönhoidossa pitää olla mahdollisuus käyttää sekä seurakunnan
omaa työvoimaa, että ostopalvelua PKY Travelilta.
Esitetään neuvottelun lähtökohdaksi 24 kuukauden määräaikainen sopimus, joka jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 6 kk:n irtisanomisajalla.
Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle vaatii seurakunnan luvan. Nimetään toimikunta valmistelemaan sopimusluonnosta kirkkoneuvoston
käsittelyä varten. Jäsenet neuvottelutoimikuntaan ovat Juhani Saastamoinen, Tiina Föhr, Aimo Korhonen, sekä nuorisotoimen itse valitsema
edustaja.”
Sopimuksesta on käyty neuvottelu pe 10.5 ja sopimus täyttää kirkkoneuvoston reunaehdot. Sopimus liitteenä.

Päätösesitys:
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Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen PKY Travelin kanssa.
Sopimus astuu voimaan allekirjoituksilla oikaisuvaatimusajan jälkeen.
Päätös:

Hyväksytään yksimielisesti esitetty sopimus lisättynä liitteellä jossa eritellään rantasauna kota kanootit ja kajakit pois sopimuksen piiristä.

§ 64 KIRKON RÄNNINLÄMMITYS
Esittely
Sotkamon kirkon investointisuunnitelmassa on sähkötöiden teko kirkossa 2019. Matti
Tolonen suunnittelutoimisto Määtästä on pyytänyt tarjoukset ja hän on koonnut tarjouksista yhteenvedon, joka on liitteenä 3. Neljästä tarjoajasta tarjouksen on jättänyt kaksi
ja vain SV Sähkö Oy:n tarjous on tullut määräajassa.
Päätösesitys
Esitetään, että suunnitelman mukaiset ränninlämmityksen sähkötyöt toteutetaan ja työ
ostetaan ainoalta määräajassa tarjouksen jättäneeltä työntarjoajalta, eli SV Sähkö
Oy:ltä.
Päätös
Hyväksytty esityksen mukaan.
§ 65 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Ei muita asiaoita.
§ 66 ILMOITUSASIAT
Ilmoitetaan, että lähetyssihteeri Terttu Mulari-Rautiaisen eläkkeelle jäänti juhlaa vietettiin 22.5.2019. Kirkkoherra on viranhaltijapäätöksellä palkannut 6 kuukauden määräajaksi lähetyssihteeriksi Riitta Kormilaisen 10 viikkotyötunniksi.

§ 67 MUUTOKSENHAKUOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 4 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi muutoksenhaku osoituksen ja päätti kokouksen klo 19.26.

Pöytäkirjan tarkastus
__________

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__

