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Kokousaika

13.9.2017 kello 18.00 – 21.25

Kokouspaikka

Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

Antti Lankinen
Pirjo Juntunen
Heikki Karjalainen
Alpo Partanen
Keijo Kunnari
Leena Sarparanta
Pertti Sirviö
Kalevi Valtanen
Elina Tervonen
Tarja Vehkaoja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
-"-"-"-"-"-"-"-

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Heidi Kotilainen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 76 - 93

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Antti Lankinen

Anu Heikkinen

Poissa

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 14.9.2017

Pirjo Juntunen

Nähtävillä olo

Elina Tervonen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
15.9. – 1.10.2017 välisen ajan.

Todistaa

Vt. kirkkoherra Antti Lankinen

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____
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§ 76 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.

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 77 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely

Pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen torstaina
14.9.2017

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Juntunen ja Elina Tervonen

§ 78 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä. Pykälässä 88 käsitellään yhteistyösopimus PKY –Travelin kanssa ja pykälässä 89 käsitellään Kiinteistö Oy Rytilahden Majan yhtiökokousasiaa.
Kohdassa 90 muut mahdolliset asiat käsitellään Kainuun AHA-asiantuntijat Oy:n tarjousta
kirkon sisäilmaan liittyvää booritutkimusta ja mahdollisen edustajan nimeämistä Vuokatinrannan majoitustilojen siunaamistapahtumaan.

Päätös

Hyväksytään esitetyllä tavalla

§ 79 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUN LAADINTAOHJEET
Esittely

Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa
hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talous-arviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja
toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettu
talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot.
Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosassa
valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat
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ja tuloarviot työaloille ja toimintayksiköille tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Seurakunta
määrittelee itse tehtäväkokonaisuudet, joille valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja hyväksyy määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosa esitetään laskelmassa, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan.
Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa työalalle tai toimintayksikölle tehtäväkohtaisesti hyväksymä määrärahan käyttötarkoitusta, seurakunnan palvelujen määrää tai laatua tai
toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Toiminnalliset tavoitteet asetetaan määrä-, laatutaloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri tehtävissä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttää. Tavoitteet johdetaan seurakunnan tai sen työalan tai työyksikön toiminta-ajatuksesta ja asetetaan tunnuslukuina, jos mahdollista. Tavoitteet voidaan asettaa
myös sanallisesti. Aina kun on mahdollista, tulee käyttää määrällisiä tavoitteita. Seurakunnassa
on paljon sellaisia toimintoja, joihin määrällisiä tavoitteita on vaikea soveltaa tai määrälliset
tavoitteet eivät sovi kuvaamaan toimintaa. Tällöin on perusteltua käyttää sanallisia ja laadullisia
tavoitteita tai päämääriä. Yksittäisten työalakohtaisten tavoitteiden hyväksyminen tapahtuu
kirkkovaltuustossa karkealla tasolla siten, että jokaista työalaa koskien esitetään 3-5 keskeistä
toiminnallista/taloudellista tavoitetta sekä talousarviovuodeksi että sen jälkeiseksi kahdeksi
suunnitelmavuodeksi. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan ja toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa tilinpäätöksen yhteydessä.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto pyytää eri työaloja laatimaan talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020. Palkat ja palkoista menevät maksut lasketaan valmiiksi
taloustoimistossa kuluvan vuoden henkilöstömäärän mukaan. Liite n:o 2.
Ehdotukset tulee palauttaa taloustoimistoon viimeistään 15.10.2017. Samalla tulee palauttaa
henkilöstön koulutusehdotukset vuodelle 2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti pyytää eri työaloja laatimaan talousarvion vuodelle 2018 sekä toimintaja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020. Palkat ja palkoista menevät maksut lasketaan valmiiksi taloustoimistossa kuluvan vuoden henkilöstömäärän mukaan. Talousarvio laaditaan
vuoden 2017 määrärahojen tasoisina. Ehdotukset palautetaan taloustoimistoon viimeistään
15.10.2017 ja samalla palautetaan henkilöstön koulutusehdotukset

§ 80 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Esittely

Kirkkovaltuuston tulee ennen seuraavan vuoden talousarvion käsittelyä määrätä tulevan vuoden
tuloveroprosentin suuruus.
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,65 %.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,65 %.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,65 %
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§ 83 ERON MYÖNTÄMINEN KANTTORI RISTO VÄHÄSARJALLE B-KANTTORIN VIRASTA
Esittely

Kanttori Risto Vähäsarja on 18.8.2017 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut eroavansa b-kanttorin virasta 1.11.2017 lukien. Samalla hän esittää kirkkoneuvostolle, että se vahvistaisi osan hänen
erääntyneestä vuosilomastaan pidettäväksi 1.10. – 22.10.2017 välisenä aikana. Lisäksi Risto
Vähäsarja pyytää, että kirkkoneuvosto vahvistaisi siirtovapaapäivät pidettäväksi 23. –
31.10.2017 välisenä aikana. Erääntyneet 18 vuosilomapäivää sekä erääntymättömät 21 vuosilomapäivää maksetaan rahana

Ehdotus

Kirkkoneuvosto myöntää Risto Vähäsarjalle eron kanttorin virasta 1.11.2017 lukien sekä vahvistaa hänen erääntyneet ja erääntymättömät vuosilomansa sekä siirtovapaansa pidettäväksi ja
maksettavaksi edellä mainitulla tavalla.

Päätös

Myönnettiin Risto Vähäsarjalle ero kanttorin virasta 1.11.2017 lukien ja hänen erääntyneet vuosilomat sekä siirtovapaat hyväksyttiin pidettäväksi ajalla 1.10. -31.10.2017. Erääntyneet 18
vuosilomapäivää ja erääntymättömät 21 vuosilomapäivää maksetaan rahana.
Kalevi Valtanen ja Tarja Vehkaoja poistuvat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

§ 84 B-KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Esittely

Seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliset virat on täytettävä ajallaan ja asianmukaisesti.
Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Seurakunnan toista bkanttorivirkaa on hoitanut Pekka Partanen työsuhteisena osa-aikaisena 50 %:na kanttorina.
Pekka Partanen on filosofian maisteri pääaineena musiikkitiede, mutta hänellä ei ole kelpoisuutta kanttorin virkaan.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto julistaa kanttorin viran haettavaksi Kotimaa-lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Hakuilmoitus tulee myös Sotkamon seurakunnan internet-sivuille, Sakastin internet-sivuille sekä TE-palvelut sivuille. Haetaan tuomiokapitulilta päätös, että Pekka Partanen voi
hoitaa kanttorin avointa virkaa siihen asti, kunnes virka vakinaisesti täytetään. Pekka Partanen
määrätään hoitamaan b-kanttorin virkaa viransijaisena Risto Vähäsarjan vuosilomien ja siirtovapaiden aikana 8.9. – 31.10.2017. Palkka on viran vaativuusryhmän mukainen vähimmäispalkka lisättynä palvelusvuosilisällä, mutta vähennettynä 10 %:lla, koska Pekka Partasella ei
ole viran edellyttämää kelpoisuutta.

Päätös

Kanttorin virka julistetaan auki 1.11.2017 esitetyllä tavalla. Virka on otettava vastaan
1.2.2018 tai muuten sovittuna aikana. Tuomiokapitulilta haetaan päätös, että Pekka Partanen
määrätään hoitamaan b-kanttorin virkaa siihen asti, kun virka vakinaisesti täytetään. Pekka
Partanen määrätään hoitamaan b-kanttorin tehtäviä sijaisena Risto Vähäsarjan vuosilomien ja
siirtovapaiden aikana 8.9. – 31.10.2017. Pekka Partasen palkka hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 85 TALOUSPÄÄLLIKÖN TYÖAIKA
Esittely

Talouspäällikkö Anu Heikkinen tekee osa-aikaista 61 %:sta työaikaa. Työaika ei riitä työtehtävien hoitamiseen johtuen kirkkoherran vaihtumisesta.

Ehdotus

Talouspäällikön virkaa hoidetaan 100 %:sti ajalla 1.9. – 22.10.2017 ja 27.11. – 31.12.2017.

Pöytäkirjan tarkastus
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Hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Vuoden 2018 työaika on määritelty myös 61 %:ksi. Mikäli tarvetta täyteen työaikaan ilmenee, ilmoitetaan tämä kirkkoneuvostolle muissa mahdollisissa asioissa.

§ 87 SEURAKUNNAN JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA
Esittely

Puheenjohtaja esittelee jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.9.2017 – 31.1.2018, liite n:o 3.

Ehdotus

Keskustellaan jumalanpalvelussuunnitelmasta.

Päätös

Keskusteltiin seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelmasta. Neuvosto esittää, että kevätkauden
jumalanpalvelussuunnitelma tehdään yhdessä jumalanpalveluselämää toteuttavien viranhaltijoiden ja jumalanpalvelusvastuuryhmän kanssa.

§ 88 YHTEISTYÖSOPIMUS PKY-TARVELIN KANSSA RYTILAHDEN MAJAN
MARKKINOINNISTA
Esittely

PKY Travel on tarjonnut yhteistyösopimusta Rytilahden Majan markkinoinnista. Yhteistyösopimus liitteineen on tämän kokouskutsun liitteenä n:o 4.

Ehdotus

Kirkkoneuvo keskustelee yhteistyösopimuksesta.

Päätös

Kirkkoneuvosto toteaa, että sopimusta ei voida hyväksyä näillä ehdoilla ja se on oikeudellisesti mahdoton. Tutkitaan eri vaihtoehtoja käyttöasteen nostamiseksi markkinointiyhteistyöllä
eri tahojen kanssa.

§ 89 KIINTEISTÖ OY RYTILAHDEN MAJAN YHTIÖKOKOUS
Esittely

Sotkamon seurakunta omistaa 100 %:sti Kiinteistö Oy Rytilahden Majan osakekannan.
Osakkeenomistaja käyttää yhtiökokouksessa sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan
kuuluvaa toimivaltaa.

Ehdotus

Esitetään, että kutsutaan koolle Rytilahden Maja Oy:n ylimääräinen yhtiökokous uuden hallituksen muodostamista varten. Uuteen hallitukseen tulee saada kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä seurakunnan henkilöstön edustus.

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää, että Rytilahden Majan hallituksen on kutsuttava koolle Rytilahden
Majan ylimääräinen yhtiökokous uuden hallituksen valitsemista varten. Kirkkoneuvosto esittää, että uuteen hallituksen valitaan kirkkoherra ja yksi seurakunnan henkilöstön edustaja, yksi
kirkkoneuvoston jäsen ja kaksi kirkkovaltuuston jäsentä.

§ 90 KAINUUN AHA-ASIANTUNTIJOIDEN TARJOUS
Esittely

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.5.2017 valinnut kirkon remontin haitta-ainekartoittajaksi Kainuun AHA-asiantuntijat. Kartoituksesta jäi puuttumaan sisätiloissa esiintyvän boorin
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tutkimus. Kainuun AHA-asiantuntijat Oy on tehnyt tarjouksen booritutkimuksesta. Tutkimustyö yhteensä maksaa 1.077,97 €.
Ehdotus

Hyväksytään Kainuun AHA-asiantuntijat Oy:n tarjous

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 91 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VUOKATINRANNAN MAJOITUSTILOJEN
SIUNAAMISTAPAHTUMAAN
Esittely

Lauantaina 16.9. klo 13.30 on Vuokatinrannan majoitustilojen siunaamistapahtuma.
Vuokatinrannan edustaja toivoo, että Sotkamon seurakunnan luottamushenkilö tuo tervehdyksen siunaamistapahtumaan.

Ehdotus

Esitetään Pirjo Juntusta.

Päätös

Pirjo Juntunen valittiin esittämään Sotkamon seurakunnan tervehdys Vuokatinrannan majoitustilojen siunaustapahtumassa.

§ 92 ILMOITUSASIAT
-

Diakoniatyön myöntämät avustukset elokuulta ovat 2.530 €
Sotkamon seurakunnan edustajina vanhusneuvostoon on valittu Yrjö Sorvari varsinaisena
jäsenenä ja Elina Tervonen varajäsenenä
Sankarihautojen muistolaattojen kunnostus siirretään seuraavaan kokoukseen
Kunnanhallitus on nimennyt pastori Antti Lankisen jatkamaan veteraaniasianneuvottelukunnan jäsenenä
Leena Sarparanta ja Arja Roivainen ovat tehneet taloussäännön § 8 mukaisen tarkastuksen
5.9.2017
Heidi Kotilaisen aloite luottamushenkilöiden palkkiosäännön luomisesta sekä palkkioiden
maksamisesta luottamushenkilöille on toimitettu kirkkoneuvoston puheenjohtajalle.

§ 93 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 5 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 5 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo
21.25.

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____

