SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
4.10.2017

Kokousaika
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Tuomo Mustonen
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Poissa

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 5.10.2017

Heikki Karjalainen

Nähtävillä olo

Kalevi Valtanen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
6.10. – 22.10.2017 välisen ajan.

Todistaa

Vt. kirkkoherra Antti Lankinen
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_____ _____
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§ 94 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

§ 95 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
5.10.2017.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Karjalainen ja Kalevi Valtanen.

§ 96 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

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

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 97 KIINTEISTÖ OY RYTILAHDEN MAJAN HALLITUS
Esittely

Kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan 13.9.2017 päätöksen, jossa esitetään Kiinteistö Oy
Rytilahden Majan ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Kiinteistö Oy Rytilahden Majan hallitukseen valitaan kirkkoherra, yksi seurakunnan henkilöstön edustaja, yksi kirkkoneuvoston
edustaja ja kaksi kirkkovaltuuston edustajaa.

Ehdotus

Esitetään, että valtuuston edustajina jatkavat Yrjö Sorvari ja Juha Korhonen. Kirkkoneuvosto
valitsee keskuudestaan edustajan Rytilahden Majan hallitukseen.

Päätös

Esitetään, että Yrjö Sorvari ja Juha Korhonen jatkavat Kiinteistö Oy Rytilahden Majan hallituksessa ja kirkkoneuvoston edustajaksi esitetään Elina Tervosta. Henkilöstön edustajaksi esitetään Kari-Pekka Vehkaojaa. Esitetään, että kirkkoherra Juhani Saastamoinen toimii virkansa
puolesta Kiinteistö Oy Rytilahden Majan hallituksessa.
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§ 99 ALOITE SOTKAMON SEURAKUNNAN PALKKIOSÄÄNNÖN LUOMISESTA
Esittely

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heidi Kotilainen on esittänyt, että Sotkamon seurakunnan luottamushenkilöille luodaan palkkiosääntö ja sen pohjalta palkkioiden maksaminen aloitetaan 1.1.2018 alkaen. Samalla hän esittää, että asia otetaan huomioon vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Ehdotus

Keskustellaan luottamushenkilöpalkkioiden maksamisesta Talousarviossa varaudutaan luottamushenkilöpalkkioiden maksamiseen. Sovitaan mahdollisista jatkotoimista.

Päätös

Valtuutetaan kirkkoherra Juhani Saastamoinen ja talouspäällikkö Anu Heikkinen laatimaan
luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja tuomaan sen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

§ 100 LUONTOLAHJA 100-VUOTIAALLE SUOMELLE
Esittely

Suomen ympäristöministeriön kampanja ”Luontolahjani sata vuotiaalle” kutsuu maanomistajia osallistumaan Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen (lisätietoja:www.luontolahja.fi).
Perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen turvaat luonnon monimuotoisuuden ja itsellesi
arvokkaan maiseman säilymisen tuleville sukupolville, kerrotaan kampanjan internet-sivuilla.
Juhlavuoden kampanjan kautta niin yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja
yhdistykset voivat antaa oman lahjansa. Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ilman
korvausta.
Kampanjassa ELY-keskukset antavat neuvontaa ja tekevät viralliset suojelualueen perustamiseen liittyvät päätökset. Maanomistus jää aina lahjoittajalle. Kuntaliitto kannustaa kuntia osallistumaan kampanjaan ja useat kunnat ja seurakunnat ovatkin tehneet päätöksen oman suojelualueen perustamisesta kampanjaan liittyen.
Seurakunnan omistukseen on hankittu Sapsoperäntien ja Pitkälammen väliin jäävä maa-alue
turvaamaan Rytilahden Majan virkistyskäyttöä ja maisema-arvoja. Alueella on noin 0,8 hehtaaria yli 130-vuotiasta metsää. Vanhan metsän kohde sijoittuu välittömästi Sapsoperäntien ja
Pitkälammin väliselle alueelle. Metsä soveltuu täydellisesti suojeltavaksi. Sillä on laajaa virkistyskäyttöä, metsäkohteen maisema-arvot ovat suuret, koululaiset tekevät kohteeseen retkiä
ja alueella voi aistia vanhan metsän tunnelmaa. Kaavoituksessa kohde on Pitkälammen alueen
virkistysaluetta.

Ehdotus

Sotkamon seurakunta osallistuu ”Luontolahja sata vuotiaalle”- kampanjaan perustamalla luonnonsuojelualueen Pitkälammen ja Sapsoperäntien väliseen maastoon. Suojelualueen perustamiseen liittyväistä käytännön järjestelyistä ja alueen rajauksista sovitaan Kainuun ELY-keskuksen ja seurakunnan välisissä neuvotteluissa. Kainuun ELY-keskus tekee kaikki suojelualueen perustamiseen liittyvät järjestelyt muiden suojelualueiden perustamisen tapaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sotkamon seurakunta osallistuu ”Luontolahja
sata vuotiaalle”- kampanjaan perustamalla noin 2,0 ha:n suuruisen luonnonsuojelualueen Pitkälammen ja Sapsoperäntien väliseen maastoon. Suojelualueen perustamiseen liittyväistä käy-
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tännön järjestelyistä ja alueen rajauksista sekä muista ehdoista sovitaan Kainuun ELY-keskuksen ja seurakunnan välisissä neuvotteluissa. Neuvottelijoiksi valtuutettiin kirkkoherra Juhani
Saastamoinen, Antti Lankinen ja Anu Heikkinen. Kainuun ELY-keskus tekee kaikki suojelualueen perustamiseen liittyvät järjestelyt muiden suojelualueiden perustamisen tapaan.

§ 101 B-KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Esittely

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.9.2017, että B-kanttorin virka julistetaan haettavaksi
1.11.2017. Samalla neuvosto päätti, että tuomiokapitulilta haetaan päätös, että Pekka Partanen
määrätään hoitamaan b-kanttorin virkaa siihen asti, kun virka vakituisesti täytetään. On käynyt
ilmi, että seurakunta voi itsenäisesti määrätä kanttorin viransijaisen ilman kapitulin lupaa
(Kirkkohallituksen yleiskirje nro 7/2013).

Ehdotus

Pekka Partanen määrätään edelleen hoitamaan b-kanttorin virkaa siihen saakka, kun virka saadaan vakinaisesti täytettyä. Pekka Partasen palkka määräytyy 13.9.2017 sovituin palkkaehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 102 LUOTTOTAPPIOT
Esittely

Kaikkia vuonna 2016 laskutettuja hautaus- ja kiinteistötoimen maksuja ei ole saatu perittyä.
Saatavien yhteismäärä on 4.477,86 euroa. Investantti Oy:ltä laskutetut tontinvuokrat ovat oikeudellisessa perinnässä. Lista myynti- ja muista saamisista on liitteenä.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää kirjata vuonna 2016 syntyneet saatavat luottotappioksi. Investantti
Oy:n saamisen perintää jatketaan oikeusteitse. Yksityishenkilöiden saatavien perintä lopetetaan.
Kirkkoneuvosto päätti kirjata vuonna 2016 syntyneet saatavat luottotappioksi. Investantti Oy:n
saamisen perintää jatketaan oikeusteitse. Yksityishenkilöiden saatavien perintä lopetetaan.

Päätös

§ 103 RYTILAHTISEMINAARI
Esittely

2.11.2017 klo 11.00 -13.00 pidetään laajennettu työkokous seurakuntatalolla, jossa pohditaan
Rytilahden Majan käyttöä ja tulevaisuutta käyttäjäryhmien kannalta.

Ehdotus

Ehdotetaan, että kirkkoneuvosto nimeää kaksi edustajaa kokoukseen ja esittää kirkkovaltuustolle kahden valtuutetun osallistumista kokoukseen.

Päätös

Pirjo Juntunen ja Kalevi Valtanen nimettiin kirkkoneuvoston edustajina Rytilahtiseminaariin.

§ 104 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
§ 105 ILMOITUSASIAT
BDO Audiator ilmoittaa, että Sotkamon seurakunnan vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi on
nimetty JHT, HT Antero Hyvärinen.
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Diakoniatyön viranhaltijat ovat myöntäneet avustuksia syyskuussa 2017 yhteensä 1.470 €.
Kirkon remontin kokonaiskustannusarvio on valmistunut. Kopio kustannusarviosta jaettiin
kirkkoneuvoston jäsenille.
Kainuun seurakuntayhtymäselvitykseen liittyvä luottamushenkilöille tarkoitettu neuvottelutilaisuus pidetään perjantaina 10.11. klo 17.00 seurakuntatalolla.

§ 106 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 3 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 3 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo
18.20.

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____

