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KOKOUSTIEDOT

AIKA

torstai 17.11.2022 klo 19.00

PAIKKA

Paltamon srk-keskus

-

19.57

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Muut osallistujat

Huovinen Auvo
Huusko Ritva
Hynynen Sinikka
Karppinen Elli
Keränen Paavo
Kurkinen Kaisa
Manninen Teija
Möttönen Marja-Leena, varapuheenj ohtaj a
Saastamoinen Jyri
Savikko Minna
Väisänen Tuula, varajäsen

Heikkinen Mauno
Heikkinen Raimo
Heikkinen Ville
Niskanen Risto
Tolonen Eino

Esa Oikarinen, kirkkoherra

Sirpa Akkanen, sihteeri
ALLEKIzuOITUKSET

rÄstrrLLyr esnt
POYTAKIzuAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Alleki{oitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

MARJA-LEENA MOTTÖNEN
Marja-Leena Möttönen

SIRPA AKKANEN
Sirpa Akkanen

21$-2e$
Paltamo 17.11.2022

KAISA KURKINEN

MINNA SAVIKKO

Kaisa Kurkinen

Minna Savikko

POYTAKIzuA YLEISESTI

NÄHrÄvÄNrÄ
Aika ja paikka

Paltamo 18.11.2022

- 17 .12.2022
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KOKOUKSEN AVAUS

2)S

Varapuheenjohta;a Marja-Leena Möttönen avasi kokouksen.
Veisattij-n vlrsi 600: 1-3, kirkkoherra piti alkuhartauden.

KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA P7\ATÖSVALTAISUUS

Kirkkojärjestyksen B luvun 5 S:n mukaan
"Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheen;ohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheen;ohtaja
ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ;a varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja
siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuettel-oineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille vilmeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaulufla viikon
ajan ennen kokousta" (KJ B:5).
Kirkkolaln 7 l-uvun 4 S: n mukaan "seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuviLLa".

Tämä

esityslista

on

J-ähetetty 10. 1i*.2022 sähköpostitse

Esitys Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

koolle

Päätös Kokous todettiin laill-isesti kooll-e kutsutuksl. Paikalla
oli kymmenen varsinaista la yksi varajäsen, joten kokous
todettiin päätösval-taiseksi .
23S
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJTEN

JA J\ÄNTENLASKIJoIDEN VAL]NTA

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 S:n mukaan
"Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimiel-imen päättämäIlä tavalla,
jo1lei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai
;ohtosäännössä" (KJ 7:6)

.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 S:n
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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"Kirkkoval-tuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkir;a tai sen osa tarkastetaan heti,,
(KVr 4 S).
Kirkon vaalijärjestyksen 4. fuvun 13 S:n 2. momentin mukaan
kirkofliskokousedustajien vaalissa "pöytäkirja on heti
tarkastettava ja l-ähetettävä vaal-irautakunnall-e yhdessä
vaalilippuj en kanssa".
Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäklrjantarkastajaa,
jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Kurkinen ja Minna
savlkko, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

24S
TYÖJÄRJESTYS

Esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsussa ilmoitetun
esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Esitys hyväksyttiin.
25S
LISÄTALOUSARV]O PALTAMON K]RKON KORJAUSKUSTANNUKSTIN

Kn 15 .9.2022 S

97
PALTAMON KTRKON JULKISTVUJEN PERUSKORJAUKSEN TAKUUTARKASTUKSEN
AIHEUTTAMAT TO]MENPITEET/VESIVAHINGON KORJAUS

Takuutarkastuksen aiheuttamat tolmenpiteet ofisi pitänyt
suorittaa 30. 6 .2022 mennessä. pldettiin kokous 22.8 .2022
jossa tarkennettiin takuutöitä sekä sovittuja lisätöitä.
Lisätöiden kustannus 10.000 €+ alv.
Vesivahingon hinta-arvio 10.500 €, 1isätyöt 54 €/h

(sis. alv).

rkkunakarmien ja katonreunan tiivistys

ulkopuolefta 2.r90
Liite 2 )a 3

Tal-ousarviossa on varattu rakennusten rakentamis- ja
kunnossapitopal-vefuihin 34.500 €, josta käyttämättä 31.000
€. Taloudenhoitaja on palkannut Hannu Mustosen valvomaan
korj austöitä.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy taroudenhoitajan tekemät päätökset
lisätöistä ja valvojan palkkaamlsesta. Kirkkoneuvosto
hyväksyy Mestarimaalaus Seppänen & Toikka tarjouksen.
Esitetään kirkkovaltuustolle lisätalousarvio kirkon
korjaukseen 60.000 €.
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Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Es

itys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustol-l-e 60.000
lisätalousarviota kirkkojen kor;auskustannuksiin.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Päätös

Lii-te 1 ja

€ n

2

26S
VEROPROSENTTI VUODELLE 2023

Kirkkofain 15 luvun 2 S:n mukaan kirkkovaltuusto tai
yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin
lähimpään 0, 05 prosenttiyksikköön.

Kirkkoval-tuusto

r,'75

on

vahvistanut vuoden 2022 veroprosentiksi

Z.

Valtiovarainministeriön vero-osasto on tehnyt lopullisen

laskelman sote-uudistuksen yhteydessä tehtävän
verouudi-stuksen vaikutuksesta kirkoll-isveroprosenttiin.
Kirkoflisveroprosenttien alentami-nen jätetään seurakuntien
vapaaehtoisesti tehtäväksi. Verouudlstuksessa
kirkollisveron tuoton arvioldaan kasvavan noin 54 mi1j.
euroa, ellei veroprosentte;a alenneta
alentamispainetaulukon mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että
uudistuksessa valtion tul-overon määrä kasvaa merkittävästi

a ensisij aisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset
kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ;a nykyistä
vähemmän kunnaflis- ja kirkollisveroon. Kirkko siis saisj_
sote-verouudistuksen yhteydessä perusteetonta hyötyä la
vastaavasti seurakuntaan kuufuvat verovelvolliset
maksaisivat kirkoll-isveroa nykyistä enemmän. .Totta uudistus
olisi kirkollisveron osal-ta tuottoneutraali,
kirkollisveroprosentln keskimääräinen alentamistarve on
vaftiovarainministeriön laskefmien mukaan kokonaistasolla
noin 0, 0B prosenttlyksikköä. Alentamistarve jakautuu
kuitenkin seurakuntien väl-illä eri tavalla, johtuen
erlfaisista veropohjista. Kirkkolain 15 luvun 2 S:n mukaan
kirkollisveroprosentti määrätään 0, 05 prosenttiyksikön
tarkkuudefla, minkä johdosta pienin mahdollinen
veroprosentin al-entaminen on 0, 05 prosenttiyksikköä. Koska
j

joj-denkln seurakuntien kohdal-la alentamistarve on vähemmän
kuin pienin mahdollinen alentamj-nen, kirkollisvero
todennäköisestl kiristyisl uudlstuksen yhteydessä hieman
joissakin seurakunnj-ssa. Tämänhetkisen arvion mukaan
kirkollisveron tuotto kasvaisi yhteensä noin 1B mi1j.
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eurofla, vaikka kirkofl-isveroprosentteja alennettaisiin
alentamispainelaskel-man mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että
seurakunnan jäsenten kirkollisverorasitus kasvaa joissakin
seurakunnissa hieman. Kirkkohallitus kehottaa
seurakuntatalouks ia tarkastelemaan
kirkol-lisveroprosenttiaan VM : n alentamispainetaul_ukko
huomioiden, ja päättämään veroprosentistaan niin, että
verouudistus olisi lain tavoitteen mukaisesti neutraall
myös kirkkoon kuul-uvlen näkökufmasta.
veroprosenttia pitäisi
jolloin
alentaa 0,1 Z,
uusj- kirkol_lisveroprosenttl ollsi
I , 65 , kirkoll-isverotuotto olisi 810 I'1 9 € .
Syyskuun 2022 loppuun mennessä kirkol-lisverotuloja on
kertynyt 609.000, tal-ousarvj-ossa 2022 budjetoitu 785 000 €
Paj-nelaskel-man mukaan Paltamon
%

Tuloslaskelmavertailu 1. 1
I-9 /2022 kuukausittain.

30.

9

.2022, verokertymät

Liite 3
Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2023
tufoveroprosentti on I,65 Z.
Päätös Esitys hyväksyttiln yksimielisesti.
27S
ILMOITUSASIAT

Kajaanin rovastikunnan kirje 8.11 .2022

28S
VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan kirkkolain 24-25 l-uvun
valitusosoitus.

mukainen

29S
KOKOUKSEN P;\ÄTTÄMINEN

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kell_o 19.51

Veisattiin virsi 343:I,6.
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