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Kokousaika

26.7.2017 kello 18.00 – 20.49.

Kokouspaikka

Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

Erkki Marin
Pirjo Juntunen
Heikki Karjalainen
Alpo Partanen
Keijo Kunnari
Leena Sarparanta
Kalevi Valtanen
Pertti Sirviö
Elina Tervonen
Pekka Vähäkangas

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

Poissa

Tarja Vehkaoja

jäsen

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Heidi Kotilainen
Anu Heikkinen
Kormilainen Risto

kirkkovaltuuston puheenjohtaja klo 19.00 alkaen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä
lääninrovasti

Asiat

§§ 53 - 68

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjät

Erkki Marin

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 27.7.2017

Elina Tervonen

Nähtävillä olo

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
28.7. – 10.8.2017 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____

Alpo Partanen

Erkki Marin

SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
26.7.2017

N:O 5/2017
2 (7)

§ 53 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

§ 54 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
27.7.2017

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Tervonen ja Alpo Partanen.

§ 55 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä. §:ssä 61 kumotaan kirkon sähkösuunnittelun hankintapäätös ja §.ssä 62 tehdään päätös uudesta sähkösuunnittelijasta. Muut asiat lisätään §:ksi 66 ja
siinä käsitellään seurakunnan edustajan ja varaedustajan valintaa Sotkamon vanhusneuvostoon
Ilmoitusasiat käsitellään §:ssä 67 ja oikaisuvaatimusosoitus ja kokouksen päättäminen §:ssä 68.

Päätös

Päätettiin esitetyllä tavalla.

§ 56 KIRKKOHERRAN VAALIN VALMISTELUJÄRJESTYS
Esittely

Kirkkojärjestys 6 luku 19 § 1 momentti: ”Kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia
varten tuomiokapituli lähettää seurakunnalle hakijoiden hakemukset ja lausuntonsa hakijoista.
Tuomiokapituli määrää henkilön, jonka tehtävänä on kirkkoherran välillisen vaalin valmisteleminen seurakunnassa.”
Kuopion tuomiokapituli ilmoittaa 8.5.2017 päivätyllä pöytäkirjaotteellaan diaarin n:o
DKUO/79/00.00/2017 määränneensä kirkkojärjestyksen 6 luvun 19 §:n 1 momentin mukaisesti Suomussalmen kirkkoherran, Kajaanin rovastikunnan lääninrovasti Risto Kormilaisen
Sotkamon seurakunnan kirkkoherran välillisen vaalin valmistelijaksi.

Ehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus vaalin valmistelijalle niiden pykälien ajaksi, joissa käsitellään kirkkoherran vaalia.

Pöytäkirjan tarkastus
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Päätetään, suorittaako kirkkoneuvosto vai sen valitsema haastatteluryhmä kirkkoherranvirkaa
hakeneiden haastattelut.
Päätetään, teetetäänkö psykologinen testi kaikille hakijoille.
Päätetään seurakuntalaisille avoimen tilaisuuden ajankohta ja mahdollisuus kysymysten esittämiseen hakeneille.
Päätetään seuraava kirkkoneuvoston ajankohta.
Päätetään seuraava kirkkovaltuuston ajankohta.
Päätös

Lääninrovasti Risto Kormilaiselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus pykälien 56 - 59 käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto suorittaa kirkkoherranvirkaa hakeneiden haastattelut. Kirkkoneuvoston lisäksi
haastatteluryhmään kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuomo Mustonen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heidi Kotilainen. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra
Erkki Marin ei kuulu haastatteluryhmään.
Haastattelun perusteella kirkkoneuvoston haastatteluryhmä voi tehdä päätöksen, että psykologinen testi tehdään 2 – 3 hakijalle.
Seurakuntalaisille järjestetään avoin tilaisuus 7. tai 8.8.17 klo 18.00 seurakuntatalolla.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 10.8.2017 klo 18.00 Vuokatin kirkossa.
Kirkkovaltuuston kokousajankohta jätettiin pöydälle.
Tuomo Mustonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.00.

§ 57 SOTKAMON SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKAA HAKENEIDEN
HAKEMUSASIAKIRJAT JA TUOMIOKAPITULIN HEISTÄ ANTAMA LAUSUNTO
Esittely

Kirkkojärjestys 6 luku 19 § 1 momentti: ”Kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia
varten tuomiokapituli lähettää seurakunnalle hakijoiden hakemukset ja lausuntonsa hakijoista.
Tuomiokapituli määrää henkilön, jonka tehtävänä on kirkkoherran välillisen vaalin valmisteleminen seurakunnassa.”
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 28.6.2017 päivätyllä kirjelmällään diaarin:o
DKUO/79/00.00.00/2017 lähettänyt Sotkamon seurakunnalle Sotkamon seurakunnan kirkkoherran virkaa määräaikaan 9.5.2017 klo 15 hakeneiden Ristijärven kirkkoherra Pauli Kiviojan, Kajaanin seurakunnan kappalainen Perttu Kyllösen, Kajaanin seurakunnan kappalainen Antti
Minkkisen, Paltamon seurakunnan kirkkoherra Esa Oikarisen, Kajaanin seurakuntapastori Matti
Oikarisen ja Valtimon seurakunnan kirkkoherra Juhani Saastamoisen hakemusasiakirjat ja tuomiokapitulin heistä antaman lausunnon kirkkojärjestyksen 6 luvun 19 §:ssä (415/2014) säädetyssä tarkoituksessa.
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Tuomiokapituli ilmoittaa, että oheisen pöytäkirjanotteen hakijoiden vertailua-osio sisältää viranomaisten julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 29) kohdan nojalla salassa pidettäviä
henkilöarviointeja.
Asiakirjat on palautettava tuomiokapitulille kirkkojärjestyksen 6 luvun 20 §:stä (415/2014) ilmenevällä tavalla.
Kirkkojärjestyksen 24 luvun 5 §:n nojalla tähän päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valittamalla. Liitteenä n:o 2 on tuomiokapitulin pöytäkirjaote, joka on salassa pidettävää tietoa
Ehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 58 SOTKAMON SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VÄLILLISEN VAALIN VALMISTELIJA
Esittely

Kirkkojärjestys 6 luku 19 § 1 momentti: ”Kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia
varten tuomiokapituli lähettää seurakunnalle hakijoiden hakemukset ja lausuntonsa hakijoista.
Tuomiokapituli määrää henkilön, jonka tehtävänä on kirkkoherran välillisen vaalin valmisteleminen seurakunnassa.”
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli ilmoittaa 18.5.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjanotteellaan diaarin:o DKUO/7900.0000/2017 määränneensä kirkkojärjestyksen 6 luvun 19 §:n 1 momentin mukaisesti Suomussalmen kirkkoherran, Kajaanin rovastikunnan lääninrovasti Risto
Kormilaisen Sotkamon seurakunnan kirkkoherran välillisen vaalin valmistelijaksi. Tuomiokapituli määrää lääninrovasti Risto Kormilaiselle maksettavaksi tehtävästä kertapalkkion, joka on
suuruudeltaan 75 % pappisasessorin kuukausipalkkiosta (347,40 euroa). Palkkion ja vaalin valmistelijan matkakulut maksaa Sotkamon seurakunta.
Kirkkoherra Erkki Marin siirtää omalta osaltaan vaalin valmisteluvastuun sekä vaalia varten tähän
mennessä kerätyn vaaliaineiston lääninrovasti Risto Kormilaiselle.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

§ 59 SOTKAMON SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VAALIN VALMISTELU
Esittely

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 2 luku 4 § 1 momentti: ”Työnantajan on
kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. Jos työnantaja
kerää henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään, työntekijältä on hankittava suostumus
tietojen keräämiseen. Suostumus ei kuitenkaan ole tarpeen silloin, kun viranomainen luovuttaa
tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai kun työnantaja hankkii
henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi.”
Hallituksen esityksessä n:o 47/2013 eduskunnalle todetaan muun muassa seuraavaa:
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"Kirkkoherra toimii seurakunnan hengellisenä ja hallinnollisena johtajana. Kirkkoherralla on
kokonaisvastuu seurakunnasta, ja hänen tehtävänsä on vaalia yhteyttä piispaan ja tuomiokapituliin. Kirkkoherran tehtäväkuva on hengellisen johtajuuden ohella painottunut enenevässä määrin
hallinto- ja johtotehtäviin, erityisesti henkilöstöjohtamiseen. Seurakunnat poikkeavat kuitenkin
toisistaan muun muassa äänestysaktiivisuuden osalta. Nykyinen vaalitapa, jolla on pitkät perinteet, on edelleen käyttökelpoinen monissa seurakunnissa. Valittaessa kirkkoherraa suoralla kansanvaalilla, äänestäjien voi kuitenkin olla vaikeaa arvioida viranhakijoiden osaamista ja kykyä
hallintotehtävissä.
Tuomiokapituli voi tutkia ehdokkaiden johtajaominaisuuksia ja hallinnollista osaamista ja antaa
niille painoa vaaliehdotusta tehdessään. Tässä tuomiokapituli voi halutessaan esimerkiksi käyttää apuna soveltuvuustutkintaa. Tuomiokapitulin mahdollisuudet vaikuttaa yleisten virkanimitysperusteiden huomioon ottamiseen valintatilanteessa ovat kuitenkin rajalliset. Seurakuntalaisilla ei yleensä ole selkeää kuvaa kirkkoherran tehtävistä, eikä heille ole mahdollista antaa ehdokkaiden henkilökohtaisista ominaisuuksista riittävää tietoa vertailun tekemiseen. Henkilöarvioinneista, jotka ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella
salassa pidettäviä, ei voida antaa tietoa julkisuuteen. Tietoja voidaan käyttää yhtenä perusteena
asetettaessa hakijoita vaalisijoille, mutta vaalisijajärjestys ei sido valinnan tekeviä seurakuntalaisia. Äänestäjä joutuu tekemään valintansa sen tiedon ja tuntuman mukaan, joka hänellä on mahdollista saada ehdokkaista muun muassa vaalinäytejumalanpalveluksissa ja mahdollisissa haastattelutilanteissa.
Kirkkoherran tehtäviä ajatellen nämä eivät anna riittävästi tietoja valinnan pohjaksi."
Sotkamon seurakunnan kirkkovaltuusto kokouksessaan 27.3.2017 pöytäkirjan pykälän n:o 15
kohdalla pyysi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta, että Sotkamon seurakunnan kirkkoherran vaali toimitettaisiin välillisenä vaalina.
Perusteluina välillisen vaalin puolesta kirkkovaltuusto totesi seuraavaa: kirkkovaltuuston suorittama vaali mahdollistaa paremmin hakijoiden osaamisen arvioinnin kirkkoherran viranhoidon
keskeisistä tehtävistä.
Istunnossaan 6.4.2017 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti kirkkolain 23 luvun 11 §:n 2
momentin nojalla, että Sotkamon seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina, jonka toimittaa Sotkamon seurakunnan kirkkovaltuusto.
Viitaten kirkkovaltuuston välillisen vaalin puolesta esittämiin perusteluihin kirkkoneuvosto on
ollut yksimielinen siitä, että vaalin valmistelu suoritetaan mahdollisimman perusteellisesti siten,
että vaalia varten hakijoista hankitaan myös sellaista tietoa, mikä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella on salassa pidettävää.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lääninrovasti Risto Kormilainen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.50.
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§ 60 SIJAISEN VALITSEMINEN HELENA KUJA-KANNON VIRKAVAPAAN AJAKSI
Esittely

Kappalainen Helena Kuja-Kannolle on myönnetty virkavapaa Sotkamon seurakunnan kappalaisen virasta 3.10.2017 alkaen. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.4.2017 tehnyt päätöksen sijaisen ottamisesta Helena Kuja-Kannon virkavapaan ajaksi.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto valitsee Sisko Hartikaisen sijaiseksi Helena Kuja-Kannon virkavapaan ajaksi
KirVESTES:n mukaisin sopimusehdoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 61 KIRKON REMONTIN SÄHKÖSUUNNITTELIJAN MUUTOS KONSULTTI MATTI
TOLOSEN ESITYKSEN MUKAISESTI
Esittely

Kirkkoneuvosto on 30.5.2017 pitämässään kokouksessa valinnut kirkon remontin sähkösuunnittelijaksi Wise Group Finland Oy:n. Rakentajakonsultin suorittamassa pisteytyksessä on tapahtunut virhe.

Ehdotus

Kumotaan 30.5.2017 tehty hankintapäätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 62 SÄHKÖSUUNNITTELIJAN VALINTA KIRKON REMONTTIIN
Esittely

Tarkistetun pisteytyksen mukaan konsultti Matti Tolonen ehdottaa kirkon remontin sähkösuunnittelijaksi Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy:tä, liite n:o 3.

Ehdotus

Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy valitaan kirkon remontin sähkösuunnittelijaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esitetyllä tavalla.
Kalevi Valtanen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.12.

§ 63 MERVI NISKASEN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN
Esittely

Mervi Niskanen, osoite Hakalantie 12 88610 Vuokatti, haluaa vuokrata tonttinsa sekä viereisen
tontin välissä olevan puistokaistaleen parantaakseen kulkuyhteyttä tontin takaosaan sekä saadakseen koirilleen aidatun ulkoilualueen. Alue on ollut edellisen viisivuotiskauden vuokrattuna Mervi Niskaselle.
Kaistale on kooltaan n 500 m2 ja se on ns. puistoaluetta. Esitys uudeksi vuokrasopimukseksi on
liitteenä n:o 4.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto vuokraa Hakalantie 12:ssa oleva tontin itäpuolella olevan noin 500 m2:n suuruisen maa-alueen Mervi Niskaselle 1.7.2017 - 30.6.2022 väliseksi ajaksi 100,- i:n vuosivuokralla.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastus
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§ 64 KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 25.6. – 31.12.2017
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 liitteenä n:o 5.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman siltä osin, kun niistä ei ole määrätty kirkkolain
22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti 25.6. – 31.12.2017 väliseksi ajaksi.

Päätös

Kolehtisuunnitelma hyväksyttiin esitetyllä tavalla. 8.10.2017 kerätään kolehti
Kansanlähetykselle Anna Vähäkankaan työn tukemiseen.

§ 65 ANNOSOL OY:N LASKUT
Esittely

Annosol Oy on laskuttanut kirkon rakennustoimikunnan kokouksiin osallistumisista maalis –
toukokuun aikana ja muistioiden laatimisista yhteensä 3.196,23 € (sis. alv 24 %). Kirkkoneuvosto on käsitellyt laskuja kokouksessaan 30.5.2017 ja jättänyt asian pöydälle.

Ehdotus

Hyväksytään Annosol Oy:n laskut.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla

§ 66 SEURAKUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA SOTKAMON
VANHUSNEUVOSTOON
Esittely

Kuntien vanhusneuvostot ovat vanhuspalvelulain mukaan lakisääteisiä ja kunnanhallitukset
asettavat vanhusneuvostot toimikaudekseen. Kunnanhallituksen 17.2.2015 §:ssä 45 asettaman
vanhusneuvoston toimikausi on päättynyt 31.5.2017. Sotkamon kunta pyytää Sotkamon seurakunnalta ehdokasesitystä vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi 11.8.2017
mennessä.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto valitsee jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Sotkamon vanhusneuvostoon.

Päätös

Yrjö Sorvari valittiin seurakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon ja Elina Tervonen varajäseneksi.

§ 67 ILMOITUSASIAT
Diakoniatyö on myöntänyt avustuksia kesäkuussa 2017 yhteensä 3.350,07 €

§ 68 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 päättää kokouksen klo
20.49.

Pöytäkirjan tarkastus
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