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Kokousaika

13.12.2017 kello 17.00 – 17.50

Kokouspaikka

Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Pirjo Juntunen
Heikki Karjalainen
Alpo Partanen
Leena Sarparanta
Kalevi Valtanen
Tarja Vehkaoja
Keijo Kunnari
Arja Roivainen

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

Poissa

Pertti Sirviö
Elina Tervonen

jäsen
-”-

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 122 - 132

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Juhani Saastamoinen

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 14.12.2017

Tarja Vehkaoja

Nähtävillä olo
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Pirjo Juntunen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
14.12. - 28.12.2017 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra Juhani Saastamoinen
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§ 122 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

§ 123 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 14.12.2017

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Vehkaoja ja Pirjo Juntunen

§ 124 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

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

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 125 LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT
Esittely

Valtuuston varapuheenjohtaja Heidi Kotilainen on tehnyt esityksen luottamushenkilöiden
palkkiosäännön luomisesta. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.10.2017 ja
valtuuttanut kirkkoherra Juhani Saastamoisen ja talouspäällikkö Anu Heikkinen laatimaan
palkkiosäännön. Luottamushenkilöille ei ole aikaisemmin maksettu kokouspalkkiota vaan
kaikille kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille on tilattu Kotimaa-lehti korvauksena
luottamustehtävän hoidosta. Luottamushenkilöille on maksettu matkakorvaukset kokouksiin
osallistumisesta, mikäli he ovat laskuttaneet matkakorvaukset.
Muut Kainuun seurakunnat maksavat kokouspalkkiot luottamushenkilöille.

Ehdotus

Luottamushenkilöille maksetaan 1.1.2018 alkaen kokouspalkkiota seuraavasti:
kirkkovaltuuston ja – neuvoston jäsenelle maksetaan 25 €/kokous. Kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle maksetaan 35 €/kokous kuten myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle,
mikäli hän toimii kokouksen puheenjohtajana.
Kotimaa-lehden tilauksesta luovutaan. Kirkkovaltuuston ja – neuvoston jäsenet voivat vaihtaa
palkkiot Kotimaa-lehden vuosikertaan.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.
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§ 126 SÅHKÖLINJOJEN VIERIMETSIEN HARVENNUSHAKKUUHANKE
Esittely

M. J. Moilanen ja Loiste Sähköverkko Oy aloittavat sähkölinjojen vierimetsien
harvennushakkuita Alajärvi – Lontta 20 kV. sähkölinjalla ja sen sivuhaaralla.
Hankkeen tarkoituksena on leventää kyseessä olevaa sähkölinjakäytävää
maankäyttösopimuksessa kirjattuun leveyteen niiltä osin, missä linja on kaventunut. Lisäksi
harvennetaan linjan vierimetsät metsänhoitosuosituksen mukaisesti niissä kohdissa, missä
harvennustarve katsotaan tarpeelliseksi. Vierimetsien harvennushakkuu koskee Sotkamon
seurakunnan omistamia tiloja Kumpula, 765–407-37-31 ja Nipra, 765–407-45-11, liite n:o 1.

Ehdotus

Sotkamon seurakunta suostuu Loiste Sähköverkko Oy:n omistaman Alajärvi-Lontta 20 kV
ilmajohdon johtoalueen vierimetsäkäsittelyyn johtoalueen puuston poiston yhteydessä ja
osallistuu johtoalueen ja reunavyöhykkeen kaikkien ainespuiden yhteismyyntiin.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 127 YV-KERÄYKSEN TUOTON KÄYTTÖ PAIKALLISESTI
Esittely

YV-keräyksen tuotosta palautuu paikallisesti käytettäväksi 10%. Diakoniavastuuryhmä
esittää, että vuoden 2017 tuotto (945,85€) käytetään Sotkamon Olohuone – toiminnan
tukemiseen, liite n:o 2

Ehdotus

YV-keräyksen paikallinen tuotto (945,85€) käytetään Sotkamon Olohuone-toiminnan
tukemiseen.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 128 PÄIVÄJUMALANPALVELUSTEN KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2018
Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan
kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan ja niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten
tukemiseksi. (KL 4:2,1).
Kirkkohallituksen tehtävänä on, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä,
(30.12.2003/1274) …
9) määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava;
…(KL 22:2,1 kohta 9).
Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti.
(KJ 2:8).
Kirkkoherra on laatinut esityksen kolehtisuunnitelmaksi vuodelle 2018. Suunnitelmassa on
huomioitu ne kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit, joiden sijoittamisen
seurakunta saa vapaasti päättää.
Kolehtien saajat on valittu kirkkohallituksen suosituksista, seurakuntaan saapuneista
kolehtianomuksista tai seurakunnan aikaisemmin noudattamasta käytännöstä.
Kolehtisuunnitelma on esityslistan liitteenä, liite n:o 3.
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Ehdotus

Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman 2018. Helluntaipäivälle merkitty kolehti
kerätään 13.5. ja helluntaipäivän kolehti kerätään sotaorvoille.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 129 KANTTORIN VAALI
Esittely

Kanttorin virkaan oli määräaikaan mennessä kolme pätevää hakijaa. Hakijat on haastateltu
4.12.2017. Hakemusasiakirjoista ja haastatteluista on tehty yhteenveto. Liite n:o 4

Ehdotus

Suoritetaan kanttorin vaali

Päätös

Suoritettiin vaali. Aliisa Lukkari-Syrjäniemi sai 9 ääntä, Auli Kärkölä ja Rudolf Cerc eivät
saaneet yhtään ääntä. Aliisa Lukkari-Syrjäniemi valittiin yksimielisesti Sotkamon seurakunnan
kanttorin virkaan.

§ 130 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
§ 131 ILMOITUSASIAT
- diakoniatyöntekijöiden myöntämät avustukset lokakuulta 2.426 € ja marraskuulta
2.954,26 €.
- Kirkkoherran päätöspöytäkirja 4/2017.
- Seurakuntavaalit 2018 viestintäkoulutus
§ 132 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

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

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 17.50

