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Kokousaika

14.12.2016 kello 18.00 – 20.35

Kokouspaikka

Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

Erkki Marin
Pirjo Juntunen
Arja Roivainen
Heikki Karjalainen
Alpo Partanen
Keijo Kunnari
Leena Sarparanta
Kalevi Valtanen

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

Poissa

Jukka Kämäräinen
Pertti Sirviö
Tarja Vehkaoja

jäsen
-”-̎-

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Heidi Kotilainen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 90 - 106

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Erkki Marin

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 15.12.2016

Keijo Kunnari

Nähtävillä olo

Leena Sarparanta

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
16.12.2016 – 4.1.2017 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Erkki Marin

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 90 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

§ 91 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
15.12.2016

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Kunnari ja Leena Sarparanta.

§ 92 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa muut mahdolliset asiat käsitellään vastuuryhmien toimintaraportit ja vastuuryhmien mahdolliset uudet jäsenet ja jäsenmuutokset.

§ 93 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2017 – 2018
Esittely

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

Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan
säädetyllä tavalla vuosiksi 2017 – 2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan
säädetyllä tavalla vuosiksi 2017 – 2018.

§ 94 KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2017 – 2018
Esittely

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

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan säädetyllä tavalla vuosiksi 2017 – 2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan säädetyllä tavalla vuosiksi 2017 – 2018.

§ 95 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALINTA
VUOSIKSI 2017 – 2018
Esittely

Kirkkovaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa valita
kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja muut jäsenet (KL 10:1-2
ja neuvoston ohjesääntö 1 §)

Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
ja 8 muuta jäsentä säädetyllä tavalla vuosiksi 2017 – 2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
ja 8 muuta jäsentä säädetyllä tavalla vuosiksi 2017 - 2018.

§ 96 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN
JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTEN VALINTA VUOSIKSI 2017 - 2018
Esittely

Kirkkovaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa valita
kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet (KL 10:1-2 ja neuvon ohjesääntö 3 §).

Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet säädetyllä tavalla vuosiksi 2017 - 2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet säädetyllä tavalla vuosiksi 2017 - 2018.

§ 97 KOLEHTISUUNNITELMA VUODEKSI 2017
Esittely

Kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 §:n mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n
1 momentin 9 kohdan mukaisesti. Kolehtisuunnitelma jaetaan kokouksessa.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman siltä osin, kun niistä ei ole määrätty kirkkolain
22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti 1.1.- 24.6.2017 väliseksi ajaksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman siltä osin, kun niistä ei ole määrätty kirkkolain
22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti 1.1. – 24.6.2017 väliseksi ajaksi. 30.4.2017
kerätään kolehti omalle seurakunnalle jonkin ajankohtaiseen tarkoitukseen.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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98 RAKENTAJAKONSULTIN VALINTA
Esittely

Tarjoukset on pyydetty kolmelta konsulttiyrityksestä. Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Valitaan sopivin yritys rakentajakonsultin tehtävään: tehtäväkokonaisuuteen kuuluu hankkeen
konsultoiminen, hankkeen etenemisestä vastaaminen, hankkeen kilpailutukset ja saneerauksen
valvontaan liittyvät asiat.

Päätös

Tarjouskilpailu keskeytetään. Rakennustoimikunta laatii uuden tarjouspyynnön ja valintakriteerit ja pyytää tarjoukset kirjallisina suljetussa kirjekuoressa määräpäivään mennessä.
Rakennustoimikunta valmistelee tarjouspyyntöasiakirjat, joista voidaan yhdenvertaisesti vertailla eri tarjouksia.

§ 102 VUOKRATYÖVOIMAPALVELUIDEN KÄYTTÖ SOTKAMON SEURAKUNNASSA
Esittely

Seurakunnan kiinteistöissä, lähinnä Rytilahden Majalla, on ollut vaikeuksia saada ammattitaitoista keittiö- ja siivoustyövoimaa kausitöihin. Kiinteistöissä on oma vakituinen henkilöstö,
mutta lyhyiden sijaisuuksien ajaksi ei ole saatu työntekijöitä. Kainuun hankintarengas, johon
Sotkamon seurakunta myös kuuluu, on kilpailuttanut vuokratyövoimaa tarjoavat yritykset keväällä 2016. Tämän hankintapäätöksen nojalla myös Sotkamon seurakunnassa on mahdollista
käyttää vuokratyövoimaa tuntihinnoittelun mukaisesti tarvittaessa. Valitut yritykset ovat Opeteam Kajaani, Kairest Oy, VMP Varamiespalvelut Huippuhomma Oy ja Sihti Pohjois-Suomi.

Ehdotus

Vuokratyövoimaa voidaan käyttää Sotkamon seurakunnan keittiö- ja siivoustöissä Kainuun
hankintarenkaan kilpailutuksella valitsemista vuokratyövoimaa tarjoavista yrityksistä tarvittaessa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että Sotkamon seurakunta voi käyttää vuokratyövoimaa keittiö- ja siivoustyössä hankintarenkaan kilpailutuksella valitsemista vuokratyövoimaa tarjoavista yrityksistä tarvittaessa.

§ 103 EHDOTUKSET PIISPANTARKASTUKSEN KOLMESTA KOHTEESTA
Esittely

Keskustellaan kohteista.

Ehdotus

Ehdotetaan Sotkamon kuntaa, Vuokatin Urheiluopistoa, Sotkamon Urkurakentajat Oy:tä,
Angry Birds toimintapuistoa,

Päätös

Tehdään valinta ehdotetuista kohteista seuraavassa kokouksessa.

§ 104 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Esittely

Vastuuryhmät tekevät toimintaraportit kahden toimintavuoden jälkeen ja vastuuryhmiin voidaan valita uusia jäseniä tai tehdä jäsenmuutoksia. Toimintaraportit käsitellään ennen seuraavaa
valtuuston kokousta ja jäsenmuutokset tehdään valtuuston ensimmäisessä kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 105 ILMOITUSASIAT
- diakoniatyön myöntämät avustukset marraskuulta 2.380 €
- jouluvaellus meneillään seurakuntatalolla
- 2017 on reformaation juhlavuosi
- Suomi 100-vuotta juhlatapahtumat alkavat uudenvuoden konsertilla kirkossa.

§ 106 MUUTOKSENHAKUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 2 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 2 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo
20.35

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__

