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Mustonen Tuomo
Juntunen Pirjo
Karjalainen Heikki
Korhonen Aimo
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Kämäräinen Jukka
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Partanen Alpo
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Diukman Sanna
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Sorvari Yrjö
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Vehkaoja Tarja
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Muut saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Anu Heikkinen
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Tuomo Mustonen
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Heikki Karjalainen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
25.5. – 27.6.2018 välisen ajan

Todistaa
Juhani Saastamoinen
kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus________/_________

SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

N:O 2 /2018
2 ( 5 )

§ 8 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely

Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan
nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 15.5.2018
sekä pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 15. – 23.5.2018 välisen ajan.
Kokous on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä.
Kokouskutsu liitteenä n:o 1.

Päätösehdotus
Todetaan kokous kirkkolain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja
tai sen osa tarkastetaan heti.

Päätösehdotus
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan
tarkastuksen torstaina 24.5.2018
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.5. –
27.6.2018 välisen ajan.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Tervonen ja Heikki Karjalainen.

§ 10 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Samalla kirkkovaltuusto päättää
mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä ottaen huomioon sen, ettei asiaa, joka
kirkkoneuvoston on valmisteltava, saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut
tilaisuutta sitä käsitellä.

Päätös

Kokouskutsu hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 11 RAHASTOSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
Esittely

Erityiskatteinen rahasto perustetaan silloin, kun seurakunta saa testamentin tai lahjoituksen,
johon liittyy käyttöehto. Kirkkovaltuusto vahvistaa rahaston säännön. Sotkamon seurakunta
on saanut lahjoituksena rahavaroja 93.675,98 €. Lahjakirjassa määrätään rahat käytettäväksi
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diakoniatyöhön siten, että siinä huomioidaan sotkamolaiset vanhukset ja eläkeläiset sekä
katastrofitilanteet (liite n:o 2). Lisäksi seurakunnalla on vapaaehtoislahjoituksista koostuva
rahasto, jonka käyttötarkoitus on diakonisin perustein myönnettävät avustukset
erityistilanteissa (liite n:o 3).
Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi diakoniatyön rahastosäännöt.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

§ 12 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 4
olevat vuoden 2017 talousarvion ylitykset tehtäväalueittain.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 13 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
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. Allekirjoitettu tilinpäätös
luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Tilintarkastus on suoritettu 25.4.2018.
Liitteenä n:o 5 oleva tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirkkohallituksen antaman
seurakunnan toimintakertomus- ja tilinpäätösmallin mukaisesti sisältäen mallissa mainitut asiat.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää:
-liitteenä olevan seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi,
-tilinpäätöstä hyväksyttäväksi
-tilikauden ylijäämän 167.607,74 euron, kirjaamista edellisvuosien yli/alijäämätilille,
-haudanhoitorahaston tilinpäätöstä hyväksyttäväksi sekä haudanhoitorahaston ylijäämän 751,31
euron, kirjaamista edellisten vuosien ylijäämätilille.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 14 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
Esittely

Seurakunnan tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastuksen loppuun 11.5.2018 ja antanut
tarkastuksestaan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä olevan
tilintarkastuskertomuksen.
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Päätösehdotus
Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.
Päätös

Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

§ 15 VUODEN 2019 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Esittely

Kirkkovaltuuston tulee ennen seuraavan vuoden talousarvion käsittelyä määrätä tulevan vuoden
tuloveroprosentin suuruus.
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,65 %.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,65 %.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 16 VAALILAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN
Esittely

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto
toimikaudelle 2019 - 2022. Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä
18.11.2018. Aiemmista vaaleista poiketen ennakkoäänestys pidetään tiistaista lauantaihin, ei
maanantaista perjantaihin. Varsinainen vaalipäivä on marraskuun kolmantena, ei toisena
sunnuntaina.
Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolaissa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Kirkolliskokous
on päättänyt marraskuussa 2017 ehdottaa muutoksia kirkkolakiin. Eduskunta vahvistanee
lakimuutokset kevään 2018 aikana. Aiemmista vaaleista poiketen kirkkoherran kuuluminen
vaalilautakuntaan ei olisi välttämätöntä. Ehdokkaana oleva henkilö tai hänen säädöksissä
mainittu läheisensä ei voisi toimia vaalilautakunnassa, vaan hänen sijaansa on kutsuttava
varajäsen.
Vaalilautakuntaa asetettaessa on syytä huomioida sekä voimassaolevan että ehdotetun lain
säädökset.
Voimassaoleva kirkkolain 23:19§ 1. mom.
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus kirkkolain 23:19§ 1. momentiksi
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
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vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus uudeksi kirkkolain 23:19§ 4.momentiksi
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää
henkilöä.
Kun ehdokasasettelu ei vielä ole valmis vaalilautakuntaa asetettaessa, on suositeltavaa, että
vaalilautakuntaan valitaan riittävä määrä varajäseniä. Tällöin vaalilautakunnan kokouksiin
saadaan riittävä määrä esteettömiä jäseniä siinäkin tapauksessa, että osa vaalilautakunnan
jäsenistä tulee esteellisiksi sen myötä, että hän tai hänen läheisensä on asettunut ehdolle
vaaleissa.
Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin, mikä osaltaan
vaikuttaisi vaalilautakunnan jäsenmäärään.
Kirkkolain 23:19§ 2.mom.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ Vaalilautakunta ja keskusvaalitoimikunta
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä,
että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta
säädetään.
Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu useiden kuulutusten julkaiseminen. Kirkkovaltuuston on
syytä päättää siitä, missä sanomalehdessä tai – lehdissä kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan.
Kirkkojärjestys 23:2§ 2.-3.mom.
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö.
Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen
julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.
Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa.
Kaksikielisessä seurakunnassa kuulutus on saatettava tietoon kummallakin kielellä.
Päätösehdotus
1)
2)

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää, ettei seurakuntaa jaeta
äänestysalueisiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan
puheenjohtajan ja lisäksi vähintään neljä jäsentä. Valinnassa on huomioitava
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kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan
vähintään yhtä monta varajäsentä, kuin on varsinaisia jäseniä, ja asettaa
varajäsenet siihen järjestykseen, missä he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen
valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Sotkamo-lehden lehdeksi,
jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen
yhdistelmät julkaistaan.

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherra Juhani Saastamoisen ja
vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Jouko Korhosen, Helmi Kemppaisen, Tuomo
Mustosen ja Marja-Leena Korhosen.
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan varajäseniksi Pekka Partasen, Aimo Korhosen, Anja
Partasen ja Arja Korhosen. Varajäsenet asetettiin siinä järjestyksessä, missä he tulevat
varsinaisten jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto valitsi Sotkamo-lehden lehdeksi, jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja
ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan.

§ 17 ILMOITUSASIAT
§ 18 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä 6 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 6 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo
19.47.
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