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OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Oikarinen Esa, pj.
Karppinen Elli, vpj.
Heikkinen Raimo
Karppinen Kaisu
Möttönen Marja-Leena
Riitta Leinonen-Vierma, varaj äsen
Keränen Hannu, varajäsen
Huovinen Auvo, varajäsen

Huusko Ritva
Pykäläinen Lauri
Tolonen Eino

Muut osallistujat

Haverinen Hannu, kirkkovaltuuston pj.
Reijo Koskelo, kirkkovaltuuston v arapj
Akkanen Sirpa, sihteeri

ALLEKIzuOITUKSET

Puheenjohtaja

rÄsttpLlvr asnr
POYTAKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Allekiq'oitukset

Sihteeri

ESA OIKARINEN

SIRPAAKKANEN

Esa Oikarinen

Sirpa Akkanen
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Paltamo 28.10.2020
KAISUKARPPINEN

MARJA-LEENA MOTTONEN

Kaisu Karppinen

Marja-Leena Möttönen

POYTAKIzuA YLEISESTI

NÄHrÄvÄrlÄ
Aika ja paikka

Paltamo 29.10.

- 29.11.2020

Todistaa

Esa Oikarinen, kirkkoherra

PALTAMON SEURAKUNTA

pövrÄrrRJA

Kirkkoneuvosto

28.10.2020

8/2020

96S
KOKOUKSBN AVAUS

Veisattiin virsi 42Iz 1-5, kirkkoherra piti al-kuhartauden,
jonka jälkeen hän avasi kokouksen.
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KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 S (KJ 9:1) määrittää
kirkkoneuvoston kokoontumisajan ja paikan. Kirkkolain
l-uvun 4 S:n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen,
saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Tämä

1

kun

esityslista on toimitettu 23.70.2020 sähköpostitse.

Esitys Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laill-isesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

koolle

Päätös Kokous todettiin l-aill-isesti koo]le kutsutuksi. Paikal-l-a
ol-i viisi varsj-naista ja kol-me varajäsentä, joten kokous
todettiin päätösval-taiseksi .
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä on ohje kirkkoneuvoston ohjesäännön
6 S: ssä.

Esitys Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjanpitäjiksi Kaisu Karppisen
ja Marja-Leena Möttösen, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskij oina.
99S
TYÖJÄRJESTYS

Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi
kokouksessa esitetyn asialistan.
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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Päätös Esltys hyväksyttiln ykslmielisesti
100 s
VEROPROSENTTI VUODELLE 2O2L

Kirkkolain 15 luvun 2

S: n mukaan kirkkovaltuusto tai
yhteinen kj-rkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin
lähimpään 0, 05 prosenttiyksikköön.

Kirkkovaltuusto
1
?q
so.
!r
tJ

on

vahvistanut vuoden 2020 veroprosentiksi

Kirkkohallltuksen laatj-man talousanalyysin mukaan (9/2020)
seurakunnan jäsenmäärä vähentyy vuonna 202I B4 hengellä
(Paltamo 64, Ristijärvi 20). Paltamofaisista 11 % kuuluu
kirkkoon r Trsti j ärvel-äisistä B4 . Kirkon ; äsenennusteen
mukaan seurakuntamme jäsenmäärä on 3467 henkilöä vuonna
202L. Kirkollisveroa maksavat 2472 hlöä (Paltamo 1119 hlöä,
Ristijärvi 753 hlöä) eli 11 % jäsenmäärästä.
eo

Talousanalyysin mukaan vuonna 202L saataisiin 3,92 Z
enemmän (n. 30 000 €) kirkollisverotuloja kuln vuonna 2020.
Kirkollisveroja on tj-litetty syyskuun loppuun mennessä
enemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan (+2,45 e", noin 9.925
€) . Uuden verontifityslain mukaan verotus valmistuu
joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja
syyskuussa, ja summat on vähennetty tilitykslstä.
YJ-eiset talousnäkymät
BKT:n kk-tasolla, muutos edel-lisvuodesta

.Maaliskuu-5,4
.Huhtikuu -5,3

%

Z

.Toukokuu -5,6 Z
.Kesäkuu -4,8 Z

.Heinäkuu-2,8
.Työttömyys kasvoi f,J % (B /2020)
.Konkurssien määrä väheni viimevuodesta (1-B)
.Helnä-el-okuussa vaikutti, että pahin olisi takana
.Luottamusindikaattorit elpyivät kesällä -heikkenivät
%

syys kuus sa

.Tautitilanteen myötä arviot entisestään vaikeutuvat
."korona-syksy, -talvi ja toinen -kevät"??

Kainuun talousnäkymät

laskenut kesän aikana lähes 2000:}la
Työttömiä työnhakijoita oli 31BB eli vain viisi prosenttia
Kaj-nuun työttömyys on
enemmän

kuln vuotta aikaisemmin.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kainuun työttömyysaste elokuussa 2020 oli 10,1

12,I Z, Ristljärven 9,5

%,

Paltamon

Z.

Verokertymät 1,-9/2020 kuukausittain (liite 1)
Tuloslaskelmavertailu 1.1. 30.9 .2020 (liite

2)

Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2027
tuloveroprosentti pidetään ennaf faan ef i L,'15 Z.
Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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VUODEN 2021, TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT

Perlaconin ennusteen mukaan vuonna 2027 kirkolflsverot
kasvaisivat keskimäärin 7,f Z, Kuopion hiippakunnassa kasvu

olisi 3,6

Z.

Vaftionrahoitukseen tulossa 1,3 %:n indeksikorotus, joka
lisätään seurakunnille tilitettävään osuuteen, jonka
lisäksl J,0 milj. € jaetaan seurakunnille
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten
y11äpitoon (hakemuksesta) . Paltamon seurakunta voisi hakea
Paltaniemen kuvakirkon sekä Ristijärven kirkon
yl 1äpito kustannuks i in

.

Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2027
palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin
1,9 prosenttia.
Vuoden 2027 aikana tehdään henk1löstösuunnitel-ma, joka
sisältää toiminnan painopisteet, joiden toteuttamj-nen

vaatii lisää henkilöstöresursseja ja vastaavasti mistä
toiminnoista voitaisiin vähentää henkil-östöresursseja.
Henkiföstömenojen vähentäminen tulee aloittaa jo vuonna
202r.

Tarpeettomista kiinteistöistä

on myös luovuttava.

Alhaisen inflaation perusteella ylläpitokuluihin ei ol-isi
tul-ossa suurta korotuspainetta.

Investointihankkeita vuodeffe 202I; kiinteistöautomaation

uusiminen srk-keskukseen, metsätaloussuunnitelman
laatiminen vuosilfe 2022-203L, hautatoimen färfestelmän
hankkiminen sekä valaistuksen lisääminen hautausmaalle.
Talousarvio tulee laatla siten, että toimintamenot pysyvät
vuoden 2020 talousarvion tasolla.

Esitys Kirkkoneuvosto keskustelee talousarvion
laat imi spe riaattei sta .
Päätös

202L

Kirkkoneuvosto keskusteli vuoden 202I talousarvion

laadinnasta ja investoinneista:
- kiinteistöautomaation uusiminen srk-keskuksen Iisäksi
myös Kontiomäen srk-taloon sekä mahdol-lisesti myös
Paltaniemen kirkkoon.

-valtlonrahoituksesta voisi hakea myös avustusta

Pal-taniemen hautausmaan kunnostukseen/ylIäpitoon.
-talousarviota laadittaessa otetaan huomioon myös

kiinteistötyöryhmän raportti ja suunnittelukustannukset
Paltamon kirkon taka-osan muutostöistä.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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PALTAMON KIRKON PALOILMOTTUS.;ÄnIESTELMÄN TESTAUKSET/HUoLTo
Auvo Huovinen on testannut Paltamon kirkon

paloilmoi-tusjärjestelmän kuukausittain ifman korvausta.
Hän on llmoittanut, ettei jatka testausta vuonna 202L.
Sirpa Akkanen on pyytänyt Paikallis-Sähkö Oy:ltä
tarj ouksen paloilmoitusj är; estelmän

(l-iite

testauksesta/huo.l-l-osta.

3

)

Testaukset tehdään kuukausittain (80 €/kk) sekä
vuosihuolto tehdään kerran kahdessa vuodessa: Perusmaksu
330,00 €, Silmukka testaus 5,0 €/kpl
Painike testaus 3,50 €/kp1, Ilmaisimen testaus savulla.
(1 kpl/ryhmä) 8,50 €/kp].
Huoltosopimukseen sisältymättömät korjaustyöt:
Tuntivef oitus (normaal-ina työaikana) 49,00 €/h
Matkakorvaus 0,60 €/km, Hinnat afv 0å.
Paltamossa on vielä vanhat ilmaisimet, jotka tulisi
laitevalmistajankin kehotuksesta uusia.
Paftamon ilmaisimia ei enää saisi huollella,

niitä voi.
Es

itys

Kirkkoneuvosto päättää tehdä paloilmoitinjärjestelmän
ylläpito- ja huoltosopimuksen Paikall-is-Sähkö Oy:n
kanssa

Päätös

-

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Hannu Keränen jätti
asiasta eriävän mielipiteensä (liite 5) pöytäkirjaan.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet

Kt<

testailla

hl_n

OIKEAIGI
Paltanossa

OTTEEN

6

TODISTAIT{INEN

2020

PALTAMON SEURAKUNTA

pövrÄrrRJA

Kirkkoneuvosto

28.10.2020

103

8/2020

S

KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAOSTA pJ\ÄTTÄMTNSN

I.L.

2O2L YHDISTYVÄssÄ

SEURAKUNNASSA

Kirkkohaflituksen Ristijärven seurakunnan lakkauttamista
3I.L2.2020 ja 111ttämistä Paltamon seurakuntaan I.I.202L
lukien koskevan päätöksen esittelytekstj-stä selviää
seuraavaa:

"Laalentuvan Pal-tamon seurakunnan kirkkovaftuusto

7.L.202I luklen muodostetaan edellisen syksyllä 20IB
pidetyn seurakuntavaalin tuloksen perusteella. Molempien
seurakuntien vaaleja varten on ol-l-ut yksi ehdokaslista.
Siksi laajentuvan Paltamon seurakunnan kirkkovaltuusto
voitaisiin muodostaa ede]lisen vaalin tuloksen
perusteella. Kirkkovaftuuston jäsenten paikat jakautuvat
tällöin klrkkofain 11 l-uvun 7 S:n 2 momentin mukaan
siten, että jäsenten paikoista annetaan kummallekin
seurakunnalle ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan
seurakuntien väkllukujen suhteessa ehdokaslistojen

mukalsessa ehdokasj ärj estyksessä. "

Kuopion hiippakunnan tuomiokapj-tulin l-akimiesasessorin
Riikka Ryökkäältä saadun ohjeen mukaan "Paltamon
seurakunnan kirkkovaftuusto tekee päätöksen paikkojen
jakamlsesta ja asettaa vaafllautakunnan.

- Vaftuusto päättää paikkajaon: Kummalfekin seurakunnaffe
tulee siten ensin kaksi paikkaa. Loput 11 paikkaa jaetaan
3L.12.20L9 väkifuvun efi seurakunnassa 1äsnä olleiden
jäsenten mukaisessa suhteessa. Valtuustossa siis tehdään
päätös konkreettisesta paikkojen määrästä kummankin
seurakunnan osalta.

- Valtuutettujen vafintaa varten kirkkoval-tuuston
asetettava vaali-lautakunta

on

jälkeen vaalilautakunta vahvistaa edell-isten
vaafien listojen mukaan kirkkovaltuuston jäsenet ottaen
huomioon mahdolliset valitsijayhdistysten vuoden 20LB
vaalien yhteydessä antamat ilmoj-tukset. "
Tämän

Seurakuntien jäsenmäärät 37.12.20L9 ovat olleet:
Paltamon seurakunnassa 2.548 henkilöä

- Ristijärven seurakunnassa 1,.014 henkilöä eli yhteensä
3.622 henkilöä.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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Klrkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
päättää klrkkolain 11 luvun 7 S:n 2 momentin mukaan, että
Pal-tamon seurakunnan kirkkovaltuuston paikka;ako (15
paikkaa) jaetaan 7.I.2027 afkaen seuraavasti: Ristijärven
seurakunnalle annetaan 5 paikkaa )a Paltamon
seurakunnalle 10 paikkaa.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyl esityksen yksimielisesti.
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VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulln lakimiesasessorin
Rilkka Ryökkäältä saadun ohjeen mukaan Paltamon
seurakunnan kirkkovaltuuston on asetettava
vaalilautakunta 7.L.2027 Ristijärven seurakunnan Paftamon
seurakuntaan lllttymisen seurauksena muodostettavan uuden
kirkkovaftuuston jäsenten val-itsemiseksi.

Vaalilautakunta on asetettava, koska aikaisemmin asetettu
vaalilautakunta on asetettu pelkästään vuoden 201,8
seurakuntavaa-l-ien toimittamista varten.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto. Vaalilautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
vähintään yhtä monta vara;äsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, ;onka mukaan he tufevat
jäsenten sijaan (KL 23:19) . Varajäsenet eivät siis ole
henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on jäsen,
tulee varajäseniä olla vähintään viisi.

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää
vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.

Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä

tunnettu 1B vuotta täyttänyt seurakunnan
konfirmoitu jäsen, joka ei ofe vajaavaltainen (KL

vakaumuksestaan
23:L9 , 4)

Vaalilautakunta tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä
nimeämään jäseniä niin, että toimielimessä ollsi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
23:B).

Pöytäkirjan tarkastaj ien nimikirjaimet
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Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
valitsee vaalilautakunnan L.I.2021 muodostettavan
kirkkovaltuuston nimeämistä varten ja nlmeää
vaal-ilautakunnan puheenj ohta;

an

.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti
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KAINUUN OPISTON ESITYS YTTY -NOSTETTA NUORILLE HANKKEESEEN
OSALLI STUMI SESTA

Kainuun Opisto on lähestynyt seurakuntaa Ytty - Nostetta
Nuorille hankkeeseen osaffistumiseen liittyen. Hankkeessa
haetaan ]ähtökohtaisesti seurakunnan taloudellista tukea
hankkeen toteutumiseksi yllpäätään. Kuitenkin seurakunta
voi o11a myös hankekumppani, jolloin myös yhteistyön
tekemi-nen seurakunnan oman nuorlsotyön kautta voisi
(liite 4)
avautua.

Esitys

Pal-tamon seurakunta osallistuu 1.500 euron summalla per
vuosi hankekumppanina kaksivuotiseen Ytty - Nostetta
Nuorille Hankkeeseen.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto keskusteli seuraavista asioista:

Kirkkoneuvoston varajäsenifle 1ähetetään

kokouskutsut/esityslistat tiedoksi, mikäli varsinainen
jäsen ei pääse kokoukseen hän ilmoittaa siitä
kirkkoherranvirastoon, josta tieto ilmoitetaan
varaj äsenelle.
Kirkkoherra ja tafoudenhoitaja tuovat kj-rkkoneuvostoon
tiedoksi a:ankohtaiskatsaukset, mitä seurakunnassa
tapahtunut edell-isen kokouksen jälkeen.
Kiinteistötyöryhmän aloite tuodaan seuraavaan kokoukseen.
Srk-keskuksessa ei toimi paloilmoitinjär;estelmä, jos
järjestelmää ei saada kuntoon hankitaan tarvittava määrä

patterikäyttöi siä palovarolttimia
107
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ILMOITUSASTAT

Ranta-ahon myynnin kauppakirjaan on merkitty tieto,
että Paltamon kunnalla oikeus huoltaa ja y1läpitää

kotaa ja lintutornia.
Kirkkovaltuuston kokous pidetään keskivlikkona
11. 1L.2020
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VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoi-tus

109

S

PÖYTÄKIRJAN NAHTÄVÄNÄoLo

JA SI]TÄ ILMoITTAMINEN

Pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti
nähtävänä 29.I0.
29.LI.2020 kirkkoherranvi-rastossa,
Kirkkokuja 7, kl-o 9 - 12.
Kuufutus kokouksesta ja nähtävänä ofosta pidetään
kir kkoherranvi raston ilmoitustaululla a j a1la 29 .1,0 .
29 .7L .2020
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Veisattiin virsi 1462I,4, Herran siunaus, jonka jälkeen
puheenjohtaja päätti kokouksen klo Ll.45.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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