SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
24.10.2019

N:O 8/2019
1(5)

Kokousaika

24.10.2019 kello 18.04 – 19.49

Kokouspaikka

Seurakuntatalon monitoimitila

Saapuvilla olleet

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

Poissa

-

Muut saapuvilla olleet

Aimo Korhonen
Ronja Rusanen
Tiina Föhr

Asiat

§§ 91 – 100

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Juhani Saastamoinen

Tiina Föhr

Pöytäkirja on tarkastettu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
-"-"-"-"-"saapui klo 18.07 pykälän 93 aikana
-"-"-

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Sotkamo 24.10.2019

Keijo Kunnari

Nähtävillä olo

Kalevi Valtanen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
25.10. – 26.11.2019.5.2019 välisen ajan.

Todistaa
Kirkkoherra Juhani Saastamoinen
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§ 91 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

Veisattiin virsi 401 ja kirkkoherra luki vanhantestamentin lukukappaleen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

§ 92 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. Ehdotetaan
Keijo Kunnaria ja Kalevi Valtasta.
Päätös

Valitaan Keijo Kunnari ja Kalevi Valtanen.

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

Esityslistan mukaan, vaihdetaan kuitenkin pykälän 95 otsikkoon sanan työjärjestys tilalle ohjesääntö.

§ 94 ALUEKESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN
Esittely

Kirkkohallituksen tekemän linjauksen mukaan (Yleiskirje 4/2019) kaikkien seurakuntien tulee
kulua johonkin aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta lukien. Asiaa koskeva lainsäädäntö on
tällä hetkellä valmisteilla.
Aluekeskusrekisterien muodostamisesta pidettiin Kuopion tuomiokapitulissa neuvottelu
29.8.2019. Neuvottelussa kartoitettiin hiippakunnan tilannetta ja käytiin läpi eri vaihtoehtoja
aluekeskusrekisterien organisoimiseksi. Neuvottelussa todettiin, että toiminnallisesti selkein
vaihtoehto voisi olla kirkonkirjojenpidon keskittäminen hiippakunnassa jatkossa yhteen aluekeskusrekisteriin Kuopioon. Kuopion hiippakunnan johtamisfoorumissa yhden aluekeskusrekisterin vaihtoehto esiteltiin ainoana vaihtoehtona.
Kuopion yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt linjauksen, jonka mukaan rekisterinjohtaja Mika
Pulkkinen valtuutettiin valmistelemaan mahdollista hiippakunnan seurakuntien liittymistä Kuopion aluekeskusrekisteriin.
Kirkkoherra on ollut yhteydessä rekisterinjohtaja Mika Pulkkiseen ja keskustelujen tuloksena
on selvinnyt, että Sotkamon seurakunnan olisi mahdollista liittyä Kuopion aluekeskusrekisteriin
jo vuoden 2020 alusta. Liittymällä aluekeskusrekisteriin jo 2020 alusta Sotkamon seurakunta
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ehtii tehdä liittymisen mukana tulevat muutokset hallitusti ja suunnitelmallisesti. Sotkamon seurakunnan ei tarvitsisi myöskään investoida KirDin käyttöönoton koulutuksiin ja valmisteluihin.
Kuopion aluekeskusrekisteriin on jo liittynyt useita seurakuntia ja sopimukset on jo olemassa.
Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sotkamon seurakunta liittyy Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2020.
Päätös

Esityksen mukaan.

§ 95 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Esittely

Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt kirkkolain. Kirkkohallitus tulee erikseen tiedottamaan säädösten voimaantulosta. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki (1054/1993), kirkkojärjestys (1055/1993) ja kirkon vaalijärjestys
(1056/1993) kumotaan. Uudistus edellyttää itsenäiseltä seurakunnalta kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämistä. Kirkkohallitus on laatinut mallin päivittämisen tueksi.
Uuden kirkkolain 3 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto määrää päätösvallan siirrosta ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on tehty huomattavan paljon rakennetta ja pykälänumerointia koskevia muutoksia. Päätösvallan siirtämisestä ja kirkkoneuvoston tehtävistä säädetään kirkkolain
3 luvussa. Kirkkojärjestyksen 3 luvussa säädetään kirkkoneuvoston jäsenistä, tehtävistä, kokouksen koolle kutsumisesta ja siellä läsnäolo- ja puheoikeutetuista sekä kirkkoneuvoston alaisista johtokunnista. Kirkkoneuvostoa koskevat soveltuvin osin myös kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 10 lukujen säännökset hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä ja päätöksenteosta.
Hallintoasiassa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan uuden kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan muun muassa hallintolakia. Päätöksentekoa ja menettelyä ohjaavat myös hallinnon yleiset
periaatteet. Kirkkolain 2 luvun kielisäännöksiä sovelletaan kaikissa kirkon viranomaisissa.
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön sisällytetään vain tarpeelliset määräykset. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiä ei toisteta. Selkeyden ja käytettävyyden vuoksi malliin on kunkin pykälän alle listattu asiaa koskevia lainkohtia.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Sotkamon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä ja tämän päätöksen alistamista Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (Liitteenä)
Päätös

Esityksen mukaan.

§ 96 KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Esittely

Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt kirkkolain. Kirkkohallitus tulee erikseen tiedottamaan säädösten voimaantulosta. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki (1054/1993), kirkkojärjestys (1055/1993) ja kirkon vaalijärjestys
(1056/1993) kumotaan. Uudistus edellyttää seurakunnalta kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämistä ja seurakuntayhtymiltä yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämistä.
Kirkkohallitus on laatinut mallin päivittämisen tueksi.
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Uuteen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on tehty huomattavan paljon rakennetta ja pykälänumerointia koskevia muutoksia. Kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston tehtävistä, päätösvallan siirtämisestä ja päätöksenteon edellytyksistä säädetään kirkkolain 3 luvussa. Kirkkojärjestyksen 3 luvussa säädetään kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä kirkkovaltuuston koolle kutsumisesta, kutsusta, läsnäolovelvollisuudesta ja puheoikeudesta. Kirkkovaltuustoa koskevat soveltuvin osin myös kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 10 lukujen säännökset hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä
ja päätöksenteosta. Hallintoasiassa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan kirkkolain 10 luvun
1 §:n mukaan muun muassa hallintolakia. Päätöksentekoa ja menettelyä ohjaavat myös hallinnon yleiset periaatteet. Kirkkolain 2 luvun kielisäännöksiä sovelletaan kaikissa kirkon viranomaisissa.
Kirkkolain 10 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä määrätään toimielimen hallinnosta ja menettelytavoista.
Työjärjestystä koskevien säännösten mukaan työjärjestykseen tulee ottaa määräykset varajäsenen kutsumisesta sekä pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta. Lisäksi työjärjestyksessä voidaan määrätä mm. esittelystä, puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, tiedoksiantojen
vastaanottamisesta sekä seurakunnan osa-alueen edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Työjärjestykseen sisällytetään vain kirkkovaltuuston hallinnon ja menettelytapojen kannalta
tarpeelliset määräykset. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiä ei työjärjestyksessä toisteta. Selkeyden ja käytettävyyden vuoksi malliin on kunkin pykälän alle listattu asiaa koskevia
lainkohtia.
Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Sotkamon seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksymistä. (Liitteenä)
Päätös

Esityksen mukaan.

§ 97 MAANVAIHTOTOIMIKUNNAN LAUSUNTO
Esittely

Kirkkoneuvosto on 28.3.2019 § 42 käsitellyt Sotkamon kunnan esittämää maanvaihtosopimusta. Kirkkoneuvosto on perustanut työryhmän miettimään maanvaihtoasiaa.

Ehdotus

Työryhmä ehdottaa, että kolmea maanvaihtosopimukseen kuuluvaa aluetta käsiteltäisi seurakunnassa omina erillisinä asioina. Alueet ovat eritelty maanvaihtotyöryhmän muistiossa, joka
on liitteenä 7. Erillisinä asioina käsiteltävät alueet ovat Hiukka, mahdollinen hautausmaan laajennus ja kirkkoherranviraston tontti. Muut kunnan esittämään maanvaihtosopimukseen kuuluvat alueet eivät ole seurakunnan toiminnassa merkityksellisiä ja niiden katsotaan luonteeltaan
kuuluvan kunnan omistukseen esim. katualueet. Näitä alueita (eritelty liitteessä 7) toimikunta
esittää luovutettavaksi Sotkamon kunnalle vastikkeetta, kuitenkin lohkomiskuluista vastaa
Sotkamon kunta.

Päätös

Esitetään kirkkovaltuustolle maanvaihtotoimikunnan esityksen mukaisesti liitteessä 7 eriteltyjen tienvarsien ja puistoalueiden luovuttamista kunnalle vastikkeetta ja mahdollisista lohkomiskuluista vastaa kunta.

§ 98 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
- Sotkamon seurakunnan talouskatsaus tammi-syyskuu 2019 LIITE 8
- Kirkon remontista on valmistunut L2 tason pääpiirustukset. 22.10.2019 pidetään suunnittelijoiden kokous, jossa suunnittelijat valmistavat esityksen remonttikokonaisuusvaihtoehdoista. Käsittelyssä on ala- ja yläsalin remontti ja alttarialueen muutostyöt ja sähkötyöt.
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Kyseisiä suunnitelmia ei laiteta urakkalaskentaan, lukuunottamatta alttarialueen muutostyötä.

§ 99 ILMOITUSASIAT
- Toiminnan ja henkilöstön raportit 01-08/2019
- PKY Travel Oy:n kautta toteutunut Rytilahden tilamyynti:
o Heinäkuu 2019 1.160,00€ alv 0%
o Elokuu 2019
735,19€ alv 0%
o Syyskuu 2019 400,00€ alv 0%
11 yöpymisvuorokautta

§ 100 MUUTOKSENHAKUOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus
Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 9 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen19.49.
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