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Kokousaika

20.12.2018 kello 18.00 – 20.19

Kokouspaikka

Virastotalon kirjasto

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Pirjo Juntunen
Heikki Karjalainen
Leena Sarparanta
Kalevi Valtanen
Tarja Vehkaoja
Eero Korhonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
-" -"-"varajäsen

Poissa

Alpo Partanen
Keijo Kunnari
Pertti Sirviö
Elina Tervonen

jäsen
-" –
-"-"-

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 109 - 124

Allekirjoitus

Puheenjohtajat

Pöytäkirjan pitäjä

Juhani Saastamoinen

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 20.12.2018

Leena Sarparanta

Nähtävillä olo

Tarja Vehkaoja

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
21.12. – 10.1.2019 välisen ajan.

Todistaa
Kirkkoherra Juhani Saastamoinen

Pöytäkirjan tarkastus
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§ 109 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 todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 110 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 20.12.2018
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Sarparanta ja Tarja Vehkaoja.

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

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 112 RAKENNUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN KIRKKOHALLITUKSELTA
Esittely

Kirkon peruskorjaus on aloitettu tekemällä kirkon ulkopuolen vesienhallinnan urakat sekä peltityöt. Vuonna 2019 kesällä on suunniteltu uusittavaksi kirkon paanukatto ja korjattavaksi kirkon alapohja. Seurakunta ei saanut kirkkohallitukselta avustusta kokonaisurakkaan. Paanukaton uudistamisen sekä alapohjan töiden kustannusarvio esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus
Sotkamon seurakunta hakee kirkkohallitukselta avustusta paanukaton uusimiseen ja kirkon alapohjan korjaamiseen.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 113 HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA
Kivilähde – Kaavin Kivi Oy hakee poikkeuslupaa hautamuistomerkille, jonka korkeus ylittää
sallitun korkeuden 25 cm:llä. Kiven mitat ovat: leveys 65 cm, korkeus 100 cm ja paksuus 15
cm. Pohjakiven mitat ovat 25 x 80 cm.

Esittely

Muistomerkkiin on kaiverrettu seuraavien henkilöiden tiedot: Sirviö Anna o.s. Heikkinen, Sirviö Toivo Johannes, Sirviö Meimi Elisa Kaarina.
Muistomerkki asennettiin Sotkamon hautausmaalle ilman seurakunnan lupaa 21.11.2018.
Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto hyväksyy sallitun korkeuden ylittävän hautakiven sijoittamisen Sotkamon hautausmaalle.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 114 S-BUSINESS-KORTIN HANKKIMINEN SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE
Esittely

Osuuskauppa Maakunta on luopumassa laskutusmyynnistä yrityksille ja tarjoaa maksuratkaisuna kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa toimivaa maksutonta S-business-korttia.
Sotkamon seurakunnan eri työmuodoilla on ollut asiointia S-marketeissa ja ostot on hoidettu
perinteisellä laskutusmyynnillä. Henkilökunnalta on tiedusteltu halukkuutta uuteen korttiostamiseen. Diakoniatyö ja taloustoimisto ovat ilmoittaneet halukkuutensa asioida S-ryhmän toimipaikoissa. Perinteinen laskutusmyynti on käytössä K-Supermarketeissa ja nämä ovat edelleen vaihtoehtoisia ostopaikkoja.

Päätösehdotus
Sotkamon seurakunta hankkii yhteensä 3 kpl S-business-korttia ja kortin haltijoiksi nimetään
Ulla Kuusisto ja Riikka Pursiainen. Yksi kortti on ns. kauppakortti, jota voivat käyttää kaikki
työntekijät, joille on luovutettu kortin PIN-koodi. Kauppakortin säilytyspaikka on taloustoimisto. Kortit ovat ns. yleiskortteja ja jokaisen kortin kuukausittainen käyttöraja on 1.000 €.
Yrityksen edustajana korttihakemuksessa toimii talouspäällikkö.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 115 DIAKONIARAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN
Esittely

Sotkamon seurakunnan diakoniatyö sai vuonna 2017 93.675,98 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on sijoitettuna 0-korkoisella pankkitilillä diakoniarahastossa. Tällä hetkellä pankkitileille ei makseta korkoa, joten sijoitusmuoto pitäisi olla riskipitoinen sijoitussalkku, jotta rahoille voitaisiin saada tuottoa. Nordea Pankki on esittänyt sijoitusehdotuksen (liite n:o 2).

Päätösehdotus
Diakoniarahaston tilin n:o FI78 1840 3000 0405 56 varat sijoitetaan Nordea Pankkiin Nordea
Yhteisö Varainhoito Maltti sijoitusrahastoon vuoden 2019 alussa. Sijoitusrahaston avaamiseen
ja pankkitilin lopettamiseen valtuutettettiin talouspäällikkö.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 116 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
VUOSIKSI 2019 – 2020
Esittely

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku § 2)

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan säädetyllä tavalla vuosiksi 2019 – 2020
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 117 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN SEKÄ
HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019 – 2020
Esittely

Kirkkovaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa valita
kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä (KL 10:1 – 2 ja neuvoston ohjesääntö 1 § ja 3 §).

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja 8 muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä säädetyllä tavalla vuosiksi
2019 – 2020.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 118 SOTKAMON SEURAKUNNAN LÄHETYSKOHTEEN VAIHTAMINEN
Esittely

Sotkamon seurakunnan lähetyksen aktiiveilta on tullut palautetta seurakunnan lähetyskohteista. Lähetysaktiivit ovat erityisesti toivoneet, että seurakunnalla olisi useampi nimikkolähetti. Nykyisellään Sotkamon seurakunnalla on useampi lähetyskohde, mutta vain yksi nimikkolähetti.
Suomen lähetysseuran kanssa on käyty keskusteluja vaihtaa yksi lähetyskohde nimikkolähettiin ja lähetysseura on ehdottanut mahdollisia nimikkolähettejä.
Lähetyksen vastuuryhmässä keskustellaan nimikkolähetistä ke 12.12. Näistä keskusteluista
kerrotaan neuvostolle kokouksessa.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto päättää vaihtaa Suomen lähetysseuran kanssa palvelusopimuksessa Inkerin
kirkon kapasiteetin vahvistamiselle tarkoitetun määrärahan nimikkolähetti Aaro Rytkösen työn
tukemiseen.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 119 RAUTAVAARAN SEURAKUNNAN TIEDUSTELU MAHDOLLISUUDESTA YHTEISEEN
DIAKONIAN VIRKAAN
Esittely

Rautavaaran seurakunnalta on tullut kirje, jossa tiedustellaan Sotkamon seurakunnan mahdollisuutta yhteiseen diakonian viranhaltijaan Rautavaaran seurakunnan kanssa. Rautavaaran seurakunnan diakonian virka on vapautumassa eläkkeelle siirtymisen johdosta ja seurakunta haluaa selvittää mahdollisuudet yhteiseen diakoniavirkaan naapuriseurakuntien kanssa.
Sotkamon seurakunnan vielä lopullisesti hyväksymättömässä henkilöstösuunnitelmassa mainitaan, että diakoniassa pärjätään juuri ja juuri nykyisillä kahdella diakoniatyöntekijällä. Sotkamon seurakunnalla ei näin ollen ole mahdollisuutta yhteiseen diakoniavirkaan Rautavaaran
seurakunnan kanssa.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto vastaa Rautavaaran seurakunnan kyselyyn, ettei Sotkamon seurakunnalla ole
mahdollisuutta yhteiseen diakonian virkaan Rautavaaran seurakunnan kanssa.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 120 JARKKO LIEVOSEN VIRKAVAPAAN JATKO JA SISKO HARTIKAISEN VIRANHOITOMÄÄRÄYSPYYNTÖ
Esittely

Jarkko Lievonen on pyytänyt virkavapaan jatkoa 1.1–31.1.2019 väliseksi ajaksi. Kirkkoherra
myöntää alle kahden kuukauden pituiset virkavapaudet. Jarkko on myös irtisanoutunut Sotkamon seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.2.2019 alkaen.
Sisko Hartikainen on suostuvainen Jarkon sijaiseksi tammikuun ajaksi. Siskon kanssa on myös
keskusteltu jatkosta ja hän on käytettävissä myös helmi- ja maaliskuun.

Päätösehdotus
Lausutaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Sotkamon seurakunnan kirkkoherra
on myöntänyt pastori Jarkko Lievoselle virkavapautta seurakuntapastorin virasta 1.1.–
31.1.2019 väliseksi ajaksi ja pyytää pastori Sisko Hartikaiselle viranhoitomääräystä vs. seurakuntapastoriksi ko. ajalle. Lisäksi Sotkamon seurakunta pyytää pastori Sisko Hartikaiselle viranhoitomääräystä vt. seurakuntapastoriksi 1.2. – 31.3.2019 väliseksi ajaksi.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 121 PÄIVÄJUMALANPALVELUSTEN KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan ja niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi. (KL 4:2,1).
Kirkkohallituksen tehtävänä on, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä,
(30.12.2003/1274) …
9) määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava;
…(KL 22:2,1 kohta 9).
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Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti. (KJ
2:8).
Kirkkoherra on laatinut esityksen kolehtisuunnitelmaksi vuodelle 2019. Suunnitelmassa on
huomioitu ne kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit, joiden sijoittamisen
seurakunta saa vapaasti päättää.
Kolehtien saajat on valittu kirkkohallituksen suosituksista, seurakuntaan saapuneista kolehtianomuksista tai seurakunnan aikaisemmin noudattamasta käytännöstä. Kolehtisuunnitelma on
esityslistan liitteenä, liite n:o 3.
Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman 2019.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§122 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

§123 ILMOITUSASIAT
- diakoniatyöntekijöiden myöntämät avustukset marraskuussa 2018 ovat olleet 2.225 € ja
diakoniarahastosta avustuksia on myönnetty yhteensä 2.541,75 €
- talouspäällikön tekemät viranhaltijapäätökset
- maanvaihto seurakunta/kunta

§124 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

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

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.19.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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