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Kokousaika

25.4..2018 kello 18.00 – 18.45

Kokouspaikka

Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

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

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

Poissa

Pirjo Juntunen
Kalevi Valtanen
Pertti Sirviö
Elina Tervonen

varapuheenjohtaja
jäsen
-"-" -

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 38 - 47

Allekirjoitus

Puheenjohtajat

Pöytäkirjan pitäjät

Juhani Saastamoinen

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 25.4.2018

Alpo Partanen

Nähtävillä olo

Keijo Kunnari

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
26.4. – 14.5.2018 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Juhani Saastamoinen
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§ 38 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

§ 39 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
25.4.2018
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Partanen ja Keijo Kunnari.

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

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 42 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Esittely

Kirkkovaltuuston tulee ennen seuraavan vuoden talousarvion käsittelyä määrätä tulevan vuoden
tuloveroprosentin suuruus.
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,65 %.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,65 %.
Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 43 TARJOUKSET RIKOSILMOITINJÄRJESTELMÄSTÄ
Esittely

Sotkamon siunauskappelin vanha paloilmoitinkeskus poistetaan ja kohteeseen

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____
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asennetaan rikosilmoitinkeskus, johon liitetään tilailmaisimet, magneettikytkin ja paloilmaisimet. Seurakunta ei investoi järjestelmiin eikä laitteisiin vaan ne ostetaan palveluina.
Seurakunta on lähettänyt tarjouspyynnöt kokonaisratkaisusta sisältäen laitteet, laitteiden asennuksen, ylläpitohuollon, hälytysvalvonnan ja hälytysajovalmiuden Avarn Security Oy:lle, Hedegren Security Ab:lle, Prevent Turvallisuus Oy:lle ja Securitas Oy:lle. Tarjous on pyydetty
antamaan 20.4.2018 mennessä.
Päätösehdotus
Tarjouksen rikosilmotinjärjestelmän kokonaisratkaisusta jätti ainoastaan Securitas Oy.
Securitas Oy:n tarjous hyväksytään. Sopimus tehdään 60 kuukaudeksi ja kuukausiveloitus on
139,66 €(alv 0 %).
Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 44 SEURAKUNTAVAALIT
Esittely

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto toimikaudelle 2019 - 2022. Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä 18.11.2018.
Aiemmista vaaleista poiketen ennakkoäänestys pidetään tiistaista lauantaihin, ei maanantaista
perjantaihin. Varsinainen vaalipäivä on marraskuun kolmantena, ei toisena sunnuntaina.
Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolaissa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Kirkolliskokous
on päättänyt marraskuussa 2017 ehdottaa muutoksia kirkkolakiin. Eduskunta vahvistanee lakimuutokset kevään 2018 aikana. Aiemmista vaaleista poiketen kirkkoherran kuuluminen vaalilautakuntaan ei olisi välttämätöntä. Ehdokkaana oleva henkilö tai hänen säädöksissä mainittu
läheisensä ei voisi toimia vaalilautakunnassa, vaan hänen sijaansa on kutsuttava varajäsen.
Vaalilautakuntaa asetettaessa on syytä huomioida sekä voimassaolevan että ehdotetun lain
säädökset.
Voimassaoleva kirkkolain 23:19§ 1. mom.
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus kirkkolain 23:19§ 1. momentiksi
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus uudeksi kirkkolain 23:19§ 4.momentiksi
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan
kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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Kun ehdokasasettelu ei vielä ole valmis vaalilautakuntaa asetettaessa, on suositeltavaa, että
vaalilautakuntaan valitaan riittävä määrä varajäseniä. Tällöin vaalilautakunnan kokouksiin
saadaan riittävä määrä esteettömiä jäseniä siinäkin tapauksessa, että osa vaalilautakunnan jäsenistä tulee esteellisiksi sen myötä, että hän tai hänen läheisensä on asettunut ehdolle vaaleissa.
Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin, mikä osaltaan vaikuttaisi vaalilautakunnan jäsenmäärään.
Kirkkolain 23:19§ 2.mom.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ Vaalilautakunta ja keskusvaalitoimikunta
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä,
että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta
äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään.
Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu useiden kuulutusten julkaiseminen. Kirkkovaltuuston on
syytä päättää siitä, missä sanomalehdessä tai – lehdissä kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan.
Kirkkojärjestys 23:2§ 2.-3.mom.
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö. Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen julkaisemisen tai siitä
ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.
Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa. Kaksikielisessä seurakunnassa kuulutus on saatettava tietoon kummallakin kielellä.
Päätösehdotus
1)
2)

3)

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää, ettei seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja lisäksi vähintään neljä jäsentä. Valinnassa on huomioitava
kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan vähintään yhtä monta varajäsentä, kuin on varsinaisia jäseniä, ja asettaa varajäsenet
siihen järjestykseen, missä he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Valinnassa

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__

SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

4)

Päätös

PÖYTÄKIRJA
25.4.2018

N:O 4/2018
5 (5)

on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Sotkamo-lehden lehdeksi,
jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan.

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

§ 45 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
§ 46 ILMOITUSASIAT
Diakoniatyön myöntämät avustukset maaliskuulta on 3.072,27 €
§ 47 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 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
18.45.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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