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Kokousaika

31.1.2018 kello 18.00 – 20.05

Kokouspaikka

Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Heikki Karjalainen
Alpo Partanen
Keijo Kunnari
Leena Sarparanta
Tarja Vehkaoja
Yrjö Sorvari

puheenjohtaja
jäsen
-"-"-"-"varajäsen

Poissa

Pirjo Juntunen
Pertti Sirviö
Elina Tervonen
Kalevi Valtanen

varapuheenjohtaja
jäsen
-"-"-

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 1 - 10

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjät

Juhani Saastamoinen

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 31.1.2018

Heikki Karjalainen

Nähtävillä olo

Alpo Partanen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 2.2.
– 16.2.2018 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Juhani Saastamoinen

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 1 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.

Päätösehdotus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 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 keskiviikkona
31.1.2018.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Karjalainen ja Alpo Partanen.

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

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 4 TULEVAISUUSSUUNNITELMATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
Esittely

Piispantarkastuksessa Sotkamon seurakunnalle annettiin tehtäväksi tehdä seurakunnan tulevaisuussuunnitelma vuoden 2018 aikana. Tarkoituksena on katsoa seurakunnan tehtävää ja toimintoja kokonaisvaltaisen suunnittelun keinoin ja pyrkiä yhdessä suuntaamaan seurakunnan resursseja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tulevaisuussuunnitelman teon valmistelussa ja eteenpäin viemisessä tulee olla vastuullinen
taho. Tulevaisuussuunnitelmatyöryhmän perustaminen takaa suunnittelutyön etenemisen ja loppuunsaattamisen

Päätösehdotus
Perustetaan tulevaisuustyöryhmä, joka vie suunnittelua eteenpäin ja joka koostuu kirkkoherrasta, talouspäälliköstä, kirkkovaltuuston puheenjohtajasta ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajasta.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 5 VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN SISKO HARTIKAISELLE 1. - 15.4. JA
1.6. – 31.7.2018 VÄLISEKSI AJAKSI
Esittely

Sotkamon seurakunnan papeilla on edellisiltä lomakausilta pitämättömien lomien lisäksi myös
erääntyviä säästövapaita. Kun vielä usealla papilla on lomaoikeutta 38 lomapäivää, on lomien
kesäaikaan sijoittelu haastavaa. Haastavuutta lisää se, että kesäaikaan sijoittuu myös neljä rippikoululeiriä.
Kesien toimitusten, rippikoulujen ja vuosilomien sijoittelun onnistumisen kannalta paras vaihtoehto on palkata kesä-heinäkuuksi vuosilomasijainen. Pastori Sisko Hartikainen on ilmaissut
halukkuutensa toimia sijaisena.
Kesän lisäksi Sisko Hartikaisen nykyistä viranhoitomääräystä on syytä jatkaa siihen asti, kun
kappalainen Helena Kuja-kanto palaa hoitamaan virkaansa.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan pastori Sisko Hartikaiselle viranhoitomääräyksen papiston vuosilomasijaiseksi 3.-15.4.2018 ja 1.6. – 31.7.2018
väliseksi ajaksi
Päätös

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan pastori Sisko
Hartikaiselle viranhoitomääräyksen papiston vuosilomasijaiseksi 3.-15.4.2018 ja 1.6. –
31.7.2018 väliseksi ajaksi 71 %:n työajalla.

§ 6 KIRKKOHERRANVIRASTON AUKIOLOAJAN MUUTOS
Kirkkoherranviraston on auki asiakkaille arkisin klo 9.00 – 15.00. Aukioloaikana asiakkaita
käy harvakseltaan, mutta kuitenkin pitkin päivää. Virastossa työskentelee tällä hetkellä yksi
henkilö, jonka työnkuvaan kuuluu asiakaspalvelun lisäksi monia muita tehtäviä. Erityisesti
virkatodistukset ja sukuselvitykset ovat työtehtäviä, jotka vaativat keskittymistä ja joiden tekeminen keskeytyessään vaikeutuu. Näiden työtehtävien tehokas ja virheetön hoito onnistuu paremmin, jos työntekijä voi tehdä niitä ilman toistuvia keskeytyksiä.

Esittely

Asiakaspalveluaikojen tiivistäminen on tehty monissa seurakunnissa. Palvelut ovat osiltaan
siirtyneet nettipalveluiksi ja näin on voitu tehostaa työprosessia.
Päätösehdotus
Sotkamon seurakunnan kirkkoherranviraton aukioloaika on jatkossa maanantaista perjantaihin
kello 9.00 – 12.00
Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 7 RAHASTOSÄÄNTÖJEN KÄSITTELY
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
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

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi diakoniatyön rahastosäännöt.

§ 8 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Keskusteltiin seurakuntayhtymästä.
§ 9 ILMOITUSASIAT
Diakoniatyön myöntämät avustukset
- joulukuu 2017: 8.080 €, Brother Christmas-lahjoitus 5.000 €, ruokakasseja yhteensä 37
kassia, yksityis- ja laitoslahjoitukset 500 €, laitosavustukset 2.500 €
- tammikuu 2018: 2.020 €
§ 10 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 4 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 4 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen
klo 20.05.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__

