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Paltamon seurakuntakeskus

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Muut osallistujat

Hannu Haverinen, pj.
Reijo Koskela, vpj.
Auvo Huovinen
Elli Karppinen
Kaisu Karppinen
Marja-Leena Möttönen
Raimo Heikkinen
Riitta Leinonen-Vierma
Risto Niskanen
Teija Manninen
Tuula Väisänen
Ville Heikkinen

Eino Tolonen
Jyri Saastamoinen
Ritva Huusko
Esa Oikarinen, kirkkoherra

Sirpa Akkanen, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

HANNU HAVERINEN

SIRPAAKKANEN
Sirpa Akkanen

Hannu Haverinen
KASITELLYT ASIAT
POYTAKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Allekirjoitukset

2e$- 3e$
Paltamo lLlL.2020
REIJO KOSKELA

TEIJA MANMNEN

Reijo Koskela

Teija Manninen

POYTAKIzuA YLEISESTI

NÄsrÅvÄttÄ
Aika ja paikka

Paltamo 12.11.

-

13.12.2020

Todistaa

Esa Oikarinen, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAUS

Veisattiln virsi 442, kirkkoherra piti alkuhartauden
(psalmi L9), jonka jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

30

s
KOKOUKSEN LAILLISUUS

JA

Pi\ATÖSVALTA]SUUS

Klrkkojärjestyksen B l-uvun 5 S:n mukaan"Kirkkovaftuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä olfessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun val-tuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja
ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes val-tuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on vafittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja
siihen on liitettävä l-uettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asial-uettelolneen on l-ähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaulull-a viikon
ajan ennen kokousta" (KJ B:5).
Kirkkol-ain 7 luvun 4 S: n mukaan "seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvil1a".

Tämä

esityslista on postitettu 2.L1,.2020.

Esitys Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen lailtisesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

koolle

Päätös Kokous todettiin l-ailfisesti koolle kutsutuksi. Paikalla
oli 72 klrkkoval-tuuston jäsentä, joten kokous todettiin
päätösval-taiseksi.
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PÖYTÄTTRJANTARKASTAJIENJR TAIITENLASKIJOIDEN VALINTA

Kirkko;ärjestyksen 7 l_uvun 6 S:n mukaan
"Toimiefimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla,
;o11ei tarkastamisesta ol_e määrätty ohje- tai
johtosäännössä" (KJ 7:6)

.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 S:n mukaan
"Kirkkovaftuusto varitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Vartuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti"
(KVT 4 S) . Kirkon vaalijärjestyksen 4. t_uvun 13 S:n 2.
momentln mukaan kirkol-liskokousedustajien vaalissa
"pöytäkirja on heti tarkastettava ja lähetettävä
vaalj-l-autakunnal-le yhdessä vaalilippujen kanssa,,.

Esitys Kirkkovaltuusto val_itsee
a) kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
b) kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös Kirkkovaftuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Reijo
Koskelan ja Teija Mannisen, jotka tarvittaessa toimivat
myös ääntenlaskijoina.
32S
TYÖJÄRJESTYS

Esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsussa ifmoitetun
esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi työjärjestyksen esitetyssä
muodossa.
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VEROPROSENTTI VUODELLE 2O2L

Kirkkolain 15 luvun 2 S:n mukaan kirkkoval-tuusto tai
yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin
1ähimpään 0, 05 prosenttiyksikköön.

Kirkkovaltuusto
I,'15 Z .

on

vahvistanut vuoden 2020 veroprosentiksi

Kirkkohal-l-ituksen laatiman tal-ousanalyysin mukaan (9/2020)
seurakunnan jäsenmäärä vähentyy vuonna 202L 84 hengellä
(Paltamo 64, Ristijärvi 20). Paftamolaisista 17 ? kuuluu

kirkkoon, ristijärvel-äisistä

B4 Z. Kirkon jäsenennusteen
mukaan seurakuntamme jäsenmäärä on 3461 henkilöä vuonna
2021. Kirkol-l-isveroa maksavat 2412 hIöä (Paltamo I1L9 hlöä,
Ristijärvi 753 hföä) eli 11, å ;äsenmäärästä.

Tal-ousanalyysln mukaan vuonna 202I saataisiin 3,92 Z
enemmän (n. 30 000 €) kirkollisverotuloja kuin vuonna 2020.
Kirkol-lisveroja on tilitetty
syyskuun loppuun mennessä
enemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan (+2t45 Zt noin 9.925
€). Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu
joustavasti ja veronpalautuksla on maksettu jo elokuussa ja
syyskuussa, Jd sumrnat on vähennetty tilityksistä.

Yleiset talousnäkymät
BKT:n kk-tasolla, muutos edell-isvuodesta
.Maaliskuu-5r 4 9o

.Huhtikuu -5,3
Toukokuu -5r6

.
.
.

Kesäkuu -4,8
Heinäkuu -2,8

z
z
Z
Z

.Työttömyys kasvoi f,J å (B /2020)
.Konkurssien määrä väheni viimevuodesta (1-8)
.Heinä-elokuussa vaikutti, että pahin ollsi takana
.Luottamusindikaattorit elpyivät kesällä -heikkenivät

syyskuussa

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

Kainuun talousnäkymät
Kainuun työttömyys on laskenut kesän aikana lähes 2000: ll-a.
Työttömiä työnhakijoita oli 31BB eli vain viisi prosenttia
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Kainuun työttömyysaste elokuussa 2020 oli 10,1 Z, Paltamon
Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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Verokertymät L-9/2020 kuukausittain (liite 1)
Tul-oslaskelmavertail-u 1.1. 30.9 .2020 (liite

2)

Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden
tuloveroprosentti pidetään ennallaan eli I,75 Z.
Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi esJ_tyksen yksimiel_isesti.
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YHDISTYVÄssA

SEURAKUNNASSA

Kirkkohalfituksen Ristijärven seurakunnan lakkauttamista
3I.12 .2020 j a l-iittämistä Pal-tamon seurakuntaan L.L.202I
lukien koskevan päätöksen esittelytekstistä selviää
seuraavaa:

"Laalentuvan Paltamon seurakunnan kirkkovaltuusto
I.I.202L lukien muodostetaan edell-isen syksyllä 20LB
pidetyn seurakuntavaalin tuloksen perusteel-la. Molempien
seurakuntien vaaleja varten on ol-lut yksi ehdokaslista.

Siksi laajentuvan Paltamon seurakunnan kirkkovaltuusto
voitaisiin muodostaa edeflisen vaal-in tuloksen
perusteella. Kirkkovaltuuston jäsenten paikat jakautuvat
tällöi-n klrkkolain 11 luvun 7 S:n 2 momentin mukaan
siten, että jäsenten paikoista annetaan kummalfekin
seurakunnalle ensj-n kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan
seurakuntien väkilukujen suhteessa ehdokaslistojen

mukaisessa ehdokasj är; estyksessä. "

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorin
Riikka RyökkääItä saadun ohj een mukaan "Paftamon
seurakunnan kirkkovaltuusto tekee päätöksen paikkojen
jakamisesta ja asettaa vaal-ilautakunnan.

- Valtuusto päättää paikkajaon: Kummall-ekin seurakunnalfe
tulee siten ensin kaksi paikkaa. Loput 11 paikkaa jaetaan
3L.t2.2019 väkiluvun eli seurakunnassa läsnä olleiden
jäsenten mukaisessa suhteessa. Valtuustossa sij-s tehdään
päätös konkreettisesta paikkojen määrästä kummankin
seurakunnan osafta.

- Valtuutettujen valintaa varten kirkkovaltuuston
asetettava vaalilautakunta

on

jä1keen vaal-ilautakunta vahvistaa edellisten
vaalien listojen mukaan kirkkovaltuuston jäsenet ottaen
Tämän

val-itsijayhdistysten vuoden
vaalien yhteydessä antamat ifmoitukset."
huomioon mahdolliset
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Seurakuntien jäsenmäärät 3I.12.201,9 ovat oll_eet:
Paltamon seurakunnassa 2.548 henkilöä

Ristijärven seurakunnassa 1.074 henkiföä eli yhteensä

3.622 henkil-öä.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
päättää kirkkolain 11 luvun 7 S:n 2 momentin mukaan, että

Paltamon seurakunnan kirkkovaltuuston paikkajako (15
paikkaa) jaetaan L.1,.202I alkaen seuraavasti: Ristijärven
seurakunnalle annetaan 5 paikkaa ;a Pal_tamon
seurakunnal-l-e 10 paikkaa.

Päätös Kirkkoval-tuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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VAAL TLAUTAKUNNAN ASETTAMTNEN

Kuopion hiippakunnan tuomi-okapitulin laklmiesasessorin
Riikka Ryökkäältä saadun ohjeen mukaan Paltamon
seurakunnan kirkkovaltuuston on asetettava
vaalil-autakunta I.L.2021 Ristijärven seurakunnan Pal-tamon
seurakuntaan liittymisen seurauksena muodostettavan uuden

kirkkovaltuuston jäsenten valitsemiseksi.

Vaafilautakunta on asetettava, koska aikaisemmin asetettu
vaalilautakunta on asetettu pelkästään vuoden 2078
seurakuntavaaflen toimittamista varten.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto. Vaalil-autakuntaan kuufuu
puheenjohtaja ja vähintään ne1;ä muuta ;äsentä sekä
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tul-evat
jäsenten sijaan (KL 23:79) . Varajäsenet. eivät siis o1e
henkifökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on jäsen,
tulee varajäseniä ofla vähintään vilsi.

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää
vaalil-autakunnan puheenjohta;an. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.

Vaalifautakuntaan voidaan vafita kristill-isestä

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

vakaumuksestaan
23:19 , 4)

Vaalilautakunta tulisi mahdol-l-isuuksien mukaan pyrkiä
nimeämään jäseniä niin, että toimielimessä olisi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

(KL

23:B).

Es

itys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
vafitsee vaalilautakunnan L.L.2021 muodostettavan
kirkkoval-tuuston nj-meämistä varten ja nimeää
vaalilautakunnan puheenj ohtaj an.

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vaal-ilautakuntaan
Markku Väisäsen puheenjohtajaksi, muiksj- varsinaisiksi
jäseniksi Päivi Karppisen, Teuvo Heikuran, Jukka Juutisen
ja Marjatta Pulkkisen. Varajäseniksi
kutsumajärjestyksessä Hannu Keräsen, Ossi Lainteen, Tarla
Mularin, Heikki Viston ja Raili Kemppaisen.
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ILMOITUSASIAT

Vapaaehtoisten kirkkopyhää vietetään su 23.17.2020
Yhdistymismessua vietetään Ristijärven kirkossa
6

.1 .2027

.

37S
VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan kirkkolain 24 fuvun 4 S:n mukainen

vali-tusosoitus

38
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rLMorrrAMrNEN

Pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen ylelsesti
nähtävänä 12.1,7.2020 - 13.72.2020 kirkkoherranvirastossa,
Kirkkokuja L, klo 9-I2.
Kuul-utus kokouksesta ja nähtävänä olosta pidetään

kirkkoherranviraston il-moitustaulull-a ajal1a 2.II.2020

73.72.2020

39
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KOKOUKSEN pÄarÖs

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo L8.25.
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