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Kokousaika

28.3.2018 kello 17.00 – 18.31.

Kokouspaikka

Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Pirjo Juntunen
Heikki Karjalainen
Alpo Partanen
Leena Sarparanta
Elina Tervonen
Keijo Kunnari
Pertti Sirviö

puheenjohtaja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
jäsen
-" -" -" -" –
-” -

Poissa

Kalevi Valtanen
Tarja Vehkaoja

jäsen
-"

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 26 - 37

Allekirjoitus

Puheenjohtajat

Juhani Saastamoinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Pirjo Juntunen
§ 33

Anu Heikkinen

Keijo Kunnari
§ 33

Sotkamo 28.3.2018

Elina Tervonen

Nähtävillä olo

Pöytäkirjan pitäjät

Heikki Karjalainen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
29.3. – 13.4.2018 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Juhani Saastamoinen

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__
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§ 26 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.

§ 27 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
28.3.2018.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Tervonen ja Heikki Karjalainen.

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

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pykälässä 34, muut mahdolliset asiat, käsitellään seurakuntapastori Jarkko Lievosen virkavapaa-asiaa ja pykälässä 35 käsitellään
Sotkamon kirkon korjausta. Ilmoitusasiat siirtyvät pykälään 36 ja valitusosoitus pykälään 37.

§ 31 TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMITTÄMINEN
Esittely

Tietosuoja-asetus tuo tullessaan uuden velvoitteen siihen, että seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen on nimitettävä tietosuojavastaava, joka toimii tietosuoja-asioiden asiantuntijana, neuvonantajana ja valvojana. Usealle rekisterinpitäjälle voidaan
nimittää yhteinen tietosuojavastaava. Kuopion it-alueen seurakunnat voivat nimittää tietosuojavastaavakseen Marko Torvisen.

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto nimittää Sotkamon seurakunnan tietosuojavastaavaksi Marko Torvisen.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 32 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
KL 10:6: Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. ”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Esittely

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset 15.3.2018 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutenkaan lainvastaisia.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

§ 35 SOTKAMON KIRKON KORJAUS
Esittely

Kesällä 2018 oli ajatus tehdä kirkon ulkopuolen vesienhallinta ja perustusten sekä WC:n alapohjan korjaus kirkon ulkopuolella. Muiden toteutusten osalta seurakunnalla ei ole päätöksiä
tekemisestä ja aikataulusta. Korjaussuunnitelma kokonaisuudessaan on toimitettu Kuopion
tuomiokapituliin lausuntoa varten. Varsinaisen suunnitelman vahvistamispäätöksen tekee
Kirkkohallitus.
Kustannusarviossa kesälle 2018 suunnitellut korjaukset olisivat toteutuskustannuksiltaan n.
50.000 €. Hankintaraja on julkisen hankinnan osalta 150.000 €.

Päätösehdotus
Edellä mainittu ulkopuolen korjaustyö viedään läpi suunnittelussa olleilla hankesuunittelmien
tekijöillä ja urakoitsijoiden tasapuolisella kilpailutuksella.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 36 ILMOITUSASIAT

§ 37 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
18.31.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__

