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Kokousaika

8.4.2021 klo 18.00 – 19.17

Kokouspaikka

Seurakuntatalo Kainuuntie 39, 88600 Sotkamo

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Sami Mähönen
Juha Korhonen
Liisa Korhonen
Pasi Korhonen
Päivi Korhonen
Keijo Kunnari
Arja Roivainen
Eine Tauriainen
Aimo Korhonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Tarja Vehkaoja
Anja Juntunen

jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Ronja Rusanen
Kalevi Valtanen
Erkki Tuovinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 29 - 39

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Juhani Saastamoinen

Erkki Tuovinen

poissa este ilm.
poissa este ilm.

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamossa 8.4.2021

Nähtävillä olo

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
9.4.2021 – 8.5.2021

Todistaa
Kirkkoherra Juhani Saastamoinen
Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 29 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.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 30 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.

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

Hyväksyttiin

§ 32

SOTKAMON YLISOTKAMON KUMPULAN TILAN MYYMINEN

Esittely

Mauno ja Arja Roivainen ovat halukkaita ostamaan Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylän
Kumpula nimisen rek.tunnus 765-408-37-31 tilan. Tilan kokonaispinta-ala on noin 16 h, ja
rajoittuu Roivaisten omistamaan tonttiin ja rakennukseen.
Edellisessä kokouksessa asia jätettiin jatkovalmisteluun. Käytyjen neuvottelujen pohjalta Roivaiset esittivät ostotarjouksenaan koko tilasta 32 500 euroa.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja hyväksyy tai hylkää tilan myymisen.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti perustuen kirkkovaltuuston kiinteistösuunnitelmaan, ettei ko. tilaa
myydä.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 33

ALUEEN VUOKRAAMINEN SOTKAMON SEURAKUNNAN OMISTAMASTA SALONSAAREN PALSTASTA 765-401-3-41

Esittely

Kiimasjärven Metsästäjiltä ja Kuninkaanlahden Erältä on tullut pyyntö, että seurakunta vuokraisi seurakunnan omistaman maa-alueen Salonsaaressa.
Edellisessä kokouksessa päätettiin palauttaa asia metsästysseuroille, että he sopisivat keskenään
vuokraoikeudesta.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto tekee päätöksen keskustelun pohjalta.
Päätös

Seurakunta päätti vuokrata omistamansa Salonsaaren alueen Kiimasjärven metsästäjille.

§ 34

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN MAAKAUPPATYÖRYHMÄLLE

Esittely

Edellisessä kokouksessa perustettiin työryhmä valmistelemaan maakauppaa Sotkamon kunnan
kanssa Hiukan alueesta. Työryhmä pyytää kirkkoneuvostolta 3000,00 euron määrärahaa käytettäväksi asiantuntija palvelujen ostamiseen selvitystyöhön.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto myöntää 3000,00 euron määrärahan.
Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 35 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 3
olevat vuoden 2020 talousarvion ylitykset tehtäväalueittain.
Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 36 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
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 toteutumisvertailun 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.
Liitteenä n:o 4 oleva tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirkkohallituksen antaman seurakunnan toimintakertomus- ja tilinpäätösmallin mukaisesti sisältäen mallissa mainitut asiat.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
sekä:
- allekirjoittaa vuoden 2020 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

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 37 MAHDOLLISET MUUT ASIAT
1. Otetaan valmisteluun kunnan kanssa ns. Sahan alueen kaavoituksen tarkistaminen.
2. Neuvotellaan Lomallon kanssa sopimuksesta jatkamisesta entisillä ehdoilla yhdeksi vuodeksi.
3. Sotkamon seurakunnan edusta Sotiemme veteraanien perinneyhdistyksessä kertoi tämän
hetkisestä tilanteesta

§ 38 ILMOITUSASIAT

-

Diakoniatyön myöntämät avustukset
maaliskuu : 39 taloutta/yhteensä 3364 €

-

KirVESTES:n 2020 – 2022 mukaiset palkantarkistukset
Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa 1.8.2020 lukien 1,4 % ja 1.5.2021 lukien 1,6 %n yleiskorotuksella.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 39 MUUTOKSENHAKUOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen kello 19.17. Lopuksi veisattiin virsi 584: 1, 3.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__

