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Kokousaika

29.11.2017 kello 18.00 – 20.40

Kokouspaikka

Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Pirjo Juntunen
Heikki Karjalainen
Alpo Partanen
Leena Sarparanta
Kalevi Valtanen
Elina Tervonen
Tarja Vehkaoja

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

Poissa

Keijo Kunnari
Pertti Sirviö

jäsen
-”-

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 107 - 121

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Juhani Saastamoinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Pirjo Juntunen
§ 113

Elina Tervonen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
1. – 17.12.2017 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra Juhani Saastamoinen

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____

Anu Heikkinen

Sotkamo 30.11.2017

Leena Sarparanta

Nähtävillä olo

Pöytäkirjan pitäjä
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§ 107 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.

§ 108 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
30.11.2017

Päätös

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leena Sarparanta ja Elina Tervonen.

§ 109 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

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

Päätös

Kohdassa muut asiat käsitellään haastatteluryhmän perustamisesta kanttorin valintaa varten
sekä keskustellaan seurakuntayhtymähankkeesta. Esityslista toimii muutoin kokouksen työjärjestyksenä.

§ 110 PÖLLÄNPURO-NIMISEN TILAN VUOKRAAMINEN LYKINNÖN SEUDUN
METSÄSTYSSEURA RY: LLE METSÄSTYSKÄYTTÖÖN
Esittely

Lykinnön seudun Metsästysseura Ry anoo vuokralle 76,82 ha suuruista Pöllänpuro-nimistä
tilaa RN:o 77 Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylässä metsästyskäyttöön 24.7.201723.7.2022 väliseksi ajaksi. Alue on ollut edellisen viisivuotiskauden vuokrattuna ko.
metsästysseuralle.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto vuokraa Lykinnön seudun Metsästysseura Ry:lle 76,82 ha suuruisen
Pöllänpuro-nimisen tilan RN:o 77 Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylässä
metsästyskäyttöön 24.7.2017 - 23.7.2022 väliseksi ajaksi 50 €:n vuosivastiketta
vastaa.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____
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§ 111 ROVASTIKUNNALLISEN YHTEISTYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
Esittely

Rovastikunnan seurakuntien yhteistyötä johtaa ja edistää rovastikunnallisen yhteistyön johtokunta ja lääninrovasti (KL12:1, KJ 19:8–11). Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnalla on
oma johtosääntö, jota on päätetty muuttaa. Liitteenä n:o 2 on uusittu johtosääntö, joka on jokaisen seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyttävä.

Ehdotus

Sotkamon seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy rovastikunnan uuden johtosäännön.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 112 NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Esittely

Kirkkolain III osan 7 luvun 7§ mukaan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.

Ehdotus

Sotkamon seurakunnan nimenkirjoitusoikeutetut ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö yhdessä
tai erikseen

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 114 KUUKAUSITIEDOTTEET
Esittely

Sotkamon seurakunta on julkaissut painettuja kuukausitiedotteita. Tiedotteita on pidetty taitavasti laadittuina ja esteettisesti kauniina. Henkilökunta otti kuitenkin esille, ettei kuukausitiedotteita oteta. Kertoman mukaan usein lähes kaikki tiedotteet päätyvät paperinkeräykseen. Lisäksi ongelmaksi tiedotteiden suhteen on koettu se, että tiedotteiden aineisto on pitänyt toimittaa niin paljon etukäteen, etteivät tiedotteet ole ilmestyessään ajan tasalla.

Ehdotus

Kuukausitiedotteita tehdään jatkossa ainakin joulukuun tiedote ja pääsiäisajan tiedote. Muut
tiedotteet päätetään erikseen tarpeen mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 115 DIAKONIATYÖN VASTUURYHMÄN ESITYS
Esittely

Diakoniatyö on järjestänyt yhteisvastuuarpajaiset. Tulevana vuonna arpajaiset järjestetään 4.2.
– 30.4.2018. Päätöksen arpajaisten järjestämiseen antaa kirkkoneuvosto.

Ehdotus

Diakoniatyön vastuuryhmä esittää, että yhteisvastuuarpajaiset järjestetään 4.2. – 30.4.2018. Arpoja on 2.000 kappaletta ja arvan hinta on 1 euro. Diakoniatyön vastuuryhmä esittää, että kirkkoneuvosto myöntää nimenkirjoitusoikeuden arpajaislupahakemuksen allekirjoittamiseen diakoniatyöntekijä Ulla Kuusistolle ja diakoniatyöntekijä Riikka Pursiaiselle.

Päätös

Kirkkoneuvosto myönsi nimenkirjoitusoikeuden arpajaislupahakemuksen allekirjoittamiseen
diakoniatyöntekijä Ulla Kuusistolle ja diakoniatyöntekijä Riikka Pursiaiselle.

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____
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§ 116 KIRKON REMONTTI
Esittely

Sotkamon kirkon korjaus- ja muutostöiden suunnitelmat ovat valmistuneet. Liitteenä n:o 3 on
tiivistelmä korjaus- ja muutostöistä sekä kustannusarvio.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että remontti tehdään oheisen suunnitelman mukaisesti ja aloitus on vuonna 2018 edellyttäen, että Kirkkohallituksen avustuspäätös on saatu ko.
vuonna.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 117 VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2019 –
2020 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA
Esittely

Viranhaltijat ovat tehneet talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019 - 2020. Talousarvion ulkoisista tuloista noin 87,8 % eli 2.086.000 euroa
kertyy verotuloista ja valtionosuuksista. Muita tuloja, joita ovat lähinnä vuokratulot, puun
myyntitulot, hautaustoimen tulot ja kerho- ja rippikoulumaksut, kertyy noin 290.000 euroa.
Ulkoiset menot ovat vastaavasti noin 2.183.964 euroa. Lisäksi on poistoja 81.224 euroa sekä
lainan lyhennyksiä 64.000 euroa. Talousarvioehdotus sisältää investointeja 200.000 euroa ja
SVOP-rahastoon siirron 110.000 euroa.
Tuloslaskelma osoittaa alijäämäistä vuosikatetta 28.336 euroa sekä 109.560 euron alijäämää
vuodelle 2018.
Talousarvioehdotus liitteenä n:o 4
Lisätietoja talouspäällikkö Anu Heikkiseltä, sähköposti anu.heikkinen@evl tai puhelin
0500- 681 443.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien
2019 - 2020 talous- ja toimintasuunnitelman sekä esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien
2019 -2020 talous- ja toimintasuunnitelman ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston
.hyväksyttäväksi

§ 118 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2018
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.

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____
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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 3 on koulutussuunnitelma ja ehdotus vuoden 2018 ajankohtais- ja neuvottelupäivistä sekä täydennyskoulutuksista. Ajankohtais- ja neuvottelupäivien kokonaismäärärahaesitys
on 8.648 €. Määrärahat sisältyvät työalojen matkakuluihin. Täydennyskoulutussuunnitelman
kokonaismäärärahaesitys on 1.000 €.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto vahvistaa ajankohtais- ja neuvottelupäiväsuunnitelman sekä täydennyskoulutussuunnitelman liitteen n:o 5 mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.
Tarja Vehkaoja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 119 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että neuvosto haastattelee kanttorin virkaa hakeneet tiistaina 4.12.2017
klo 17.00.
Sotkamon seurakunnan kanttori valitaan kirkkoneuvoston kokouksessa 13.12.2017
Kirkkoherra kertoi seurakuntayhtymäselvityksen tämän hetkisestä tilanteesta. Keskusteltiin
asiasta.

§ 120 ILMOITUSASIAT
§ 121 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 6 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 6 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo
20.40.

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____

