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Kokousaika

8.12.2021 klo 18.00 – 20.50

Kokouspaikka

Seurakuntatalo Kainuuntie 39 88600 Sotkamo

Saapuvilla olleet

Antti Lankinen
Sami Mähönen
Anja Juntunen
Juha Korhonen
Liisa Korhonen
Pasi Korhonen
Päivi Korhonen
Keijo Kunnari
Arja Roivainen
Tarja Vehkaoja
Aimo Korhonen
Eine Tauriainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
-"-"-”-”-"-"-”varajäsen
varajäsen

läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä

Muut saapuvilla olleet

Ronja Rusanen
Kalevi Valtanen
Erkki Tuovinen

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj.
talousp, pöytäkirjan pitäjä

läsnä
läsnä
läsnä

Asiat

§§ 73 - 84

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Antti Lankinen

Erkki Tuovinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamossa 9.12 2021

Päivi Korhonen

Nähtävillä olo

Keijo Kunnari

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
9.12.2021 – 8.1.2022

Todistaa
vt. kirkkoherra Antti Lankinen
Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____
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§ 73 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. Liite 1.
Kokous on päätösvaltainen jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätösehdotus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja veisattiin
virsi 548.

§ 74 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 Päivi Korhonen ja Keijo Kunnari.

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

Esityslistaa muutettiin niin, että § 77 jaetaan kahteen erilliseen pykälään. § 77 Omaisuudenhoitosuunnitelman laatiminen. § 78 Kirkkoherran viraston myyminen tai vuokraaminen ja hautausmaan laajennustarve.
Seuraavat asiat siirtyvät yhdellä pykälällä eteenpäin.

§ 76 PÄIVÄJUMALANPALVELUSTEN
VUODELLE 2022

KOLEHTISUUNNITELMAN

VAHVISTAMINEN

Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä
kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan ja niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi.
(KL 4:2,1).
Kirkkoherra on laatinut esityksen kolehtisuunnitelmaksi vuodelle 2022. Suunnitelmassa on
huomioitu ne kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit, joiden sijoittamisen
seurakunta saa vapaasti päättää.

Pöytäkirjan tarkastus
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Kolehtien saajat on valittu kirkkohallituksen suosituksista, seurakuntaan saapuneista kolehtianomuksista tai seurakunnan aikaisemmin noudattamasta käytännöstä. Kolehtisuunnitelma on
esityslistan liitteenä, liite n:o 2.
Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman 2022.
Päätös

Hyväksyttiin

§ 77 OMAISUUDENHOITOSUUNNITELMAN LAATIMINEN
Esittely

Sami Mähönen toi 4.11.2021 pidetyssä kokouksessa liitteen 3 mukaisen kirjallisen esityksen
kirkkoneuvostolle.
Esityksessä esitetään, että kirkkoneuvostolle tuodaan seuraavassa kokouksessa esille:
1. Omaisuudenhoitosuunnitelman laatiminen
- maa- ja metsätalous, kiinteistöomaisuus ja sijoitusomaisuus

Päätösehdotus
1. Talouspäällikkö laatii ajantasaisen omaisuudenhoitosuunnitelman 31.5.2022 mennessä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Laatimiseen varataan riittävät resurssit työajan käyttöön, sekä asiantuntijapalvelujen ostamiseen ostopalveluna.

§ 78

KIRKKOHERRANVIRASTON TONTIN MYYMINEN TAI VUOKRAAMINEN JA
HAUTAUSMAAN LAAJENNUSTARVE

Päätösehdotus
1. Käynnistetään myyntiprosessi kirkkoherranviraston tontin osalta.
2. Aloitetaan neuvottelut hautausmaan lisäalueen ostamiseen tarpeiden mukaan
3. Asiaa valmistelemaan asetetaan työryhmä, johon kuuluu kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtajat sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Työryhmä aloittaa
työskentelyn heti vuoden alusta.
Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan

§ 79 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2022
Esittely

Seurakunnan henkilöstökoulutuksen lähtökohtana on seurakunnan toiminnan mukanaan tuomat
kehittämistarpeet. Henkilöstökoulutus on koulutusta, joka tukee seurakunnan toiminnan tavoitteellista kehittämistä, parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, lisää työtyytyväisyyttä sekä
henkistä hyvinvointia.
Henkilöstökoulutuksesta ja siihen liittyvistä taloudellisista etuuksista on sovittu kirkon pääsopijaosapuolten kesken Kirkon henkilöstökoulutussopimuksessa (11.12.1997). Se luokittelee
koulutuksen perehdyttämis-, täydennys- ja uudelleenkoulutukseksi.
Liitteenä n:o 4 on koulutussuunnitelma ja ehdotus vuoden 2022 ajankohtais- ja neuvottelupäivistä sekä täydennyskoulutuksista. Ajankohtais- ja neuvottelupäivien kokonaismäärärahaesitys
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on 5.077 €. Määrärahat sisältyvät työalojen matkakuluihin. Täydennyskoulutussuunnitelman
kokonaismäärärahaesitys on 9 074 €.
Päätösehdotus
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt koulutussuunnitelmat vuodelle 2022 kokouksessaan
17.11.2021 ja esittää, että kirkkoneuvosto vahvistaa ajankohtais- ja neuvottelupäiväsuunnitelman sekä täydennyskoulutussuunnitelman liitteen n:o 4 mukaisesti.
Keijo Kunnari poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 80 MISSIOKAHVILAN VUOKRAAMINEN
Esittely

IRR-TV yhteistyökumppaneineen on toteuttamassa maanlaajuista missiokampanjaa ensi
vuonna. Varsinainen kampanja-aika on syksyllä 2022. Tässä vaiheessa on ajateltu, että Sotkamon seurakunta ei ole liittymässä kampanjatahoksi, mutta että toimisimme paikallisesti yhteistyössä Sotkamon helluntaiseurakunnan, joka on Mission yhteistyökumppani ja mahdollisesti
Vuokatinrannan kanssa. Suomen Raamattuopisto on myös kampanjan yhteistyökumppani.
Paikallisesti tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi yhteistyötä ns. missiokahvilan kanssa. Sotkamon
helluntaiseurakunta etsii sopivaa tilaa Sotkamon keskustasta ihmisten kohtaamispaikaksi ja
pienimuotoisten tilaisuuksien järjestämisen paikaksi. Seurakuntiemme pastorien neuvottelussa
ajatus kahvilasta on laajentunut koskemaan pidempääkin ajanjaksoa kuin mission aikaa, esimerkiksi tila voitaisiin ottaa käyttöön jo varhain keväällä.
Kirkkoneuvoston päätettäväksi esitetään, tulisiko Sotkamon seurakunnan varautua kahvilatilan vuokraamiseen liittyviin kuluihin tulevan vuoden talousarviossa 3 000 euron summalla.
Suunnitelmaan kuuluu vastuupäivien jako tilassa, mahdollisuus yhteiseen toimintaan ja ihmisten kohtaamiseen ja vastaanottamiseen. Helluntaiseurakunta on luvannut kalustaa tilan.
Neuvotteluja ovat käyneet Juha Marin Sotkamon helluntaiseurakunnasta ja Antti Lankinen
kirkon puolesta.

Päätösehdotus
Talousarvioon varataan mahdollisuus osallistua Missio kahvilan toimintaan 3.000 euron määrärahalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 81 VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2023 2024 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA
Esittely

Viranhaltijat ovat tehneet talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023 - 2024. Liite 5
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Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien
2023 - 2024 talous- ja toimintasuunnitelman sekä esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös

Hyväksyttiin

§ 82 MAHDOLLISET MUUT ASIAT

Ei ollut

§ 83 ILMOITUSASIAT
-

diakonia avustukset marraskuu: 33 taloutta, yhteensä 2677€.
Lisäksi annettu vuoden 2020 koronarahasta 4x100€ lahjakortit Tokmannille ja 1x 100€
Saastamoiselle sekä diakoniarahastosta 417,72€ laskuja vastaan.

-

tuloslaskelma 1.2021 – 11.2021

§ 84 MUUTOKSENHAKUOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.
Liite 6.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50. Lopuksi veisattiin 563.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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