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Paltamon seurakuntakeskus

OSALLISTUJAT
Pääröksentekijät

Poissa

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

Eino Tolonen

Muut osallistujat

Esa Oikarinen, kirkkoherra

Sirpa Akkanen, taloudenhoitaja
ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Hannu Haverinen

rÄsttgLlyr asnt

Sirpa Akkanen

18$-28$

POYTAKIzuAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Ailekiq'oitukset

Paltamo 15.6.2020

Teija Manninen

Jyri Saastamoinen

POYTAKIRIA YLEISESTI

NÄsrÄvÄNÄ
Aika ja paikka

Paltamo 17.6.2020

-

17.7.2020

Todistaa

Esa Oikarinen, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAUS

Veisattlin virsi

51

4,

1-3, kirkkoherra pi-ti alkuhartauden, jonka

jä1keen puheenjohtaja avasi kokouksen.

18 S
Nro 2
KOKOUKSEN

LAILL]SUUS JA PAATÖSVALTAISUUS

Kirkkojärjestyksen B fuvun 5 S:n mukaan"Kirkkovaltuuston kutsuu kool-le puheenjohtaja tai hänen estyneenä
olfessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheen;ohtajallakin on este,
kutsun antaa kirkkoneuvoston puheen;ohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheen;ohtaja )a kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on val-ittu.
Kokouskutsussa on i-l-moitettava kokouksen aika ja paikka la siihen
on l-iitettävä l-uettel-o käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuettefoineen on l-ähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenil-le vlimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta" (KJ B:5).
Kirkkolain 7 fuvun 4 S: n mukaan "seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilIa".
Tämä

esityslista on toimitettu 8.6.2020.

Esitys: Kirkkoval-tuusto toteaa kokouksen taillisesti
tuksi j a päätösvaltaj-seksi.

koofle kutsu-

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto totesi kokouksen laillisesti

Paikalla oli

valtaise ksi

14

kooll-e kutsutuksi.

kirkkovaltuutettua, joten kokous todettiin päätös-

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Esitys: Kirkkoval-tuusto val-itsee kokouksen sihteerin.
Kirkkovaltuusto

:

Kirkkovaltuusto valitsi

kokouksen sihteeriksi Sirpa Akkasen.

20s
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4

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

JA J\ÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 S:n mukaan
"Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jo1lei
tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä" (KJ 7:6).
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 S:n mukaan
"Kirkkovaltuusto vafitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että
pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti" (KVT 4 S) . Klrkon vaali;ärjestyksen 4. luvun 13 S:n 2. momentin mukaan kirkolliskokousedustajien vaalissa "pöytäkirja on heti tarkastettava ja lähetettävä vaalilautakunnalfe yhdessä vaalllippulen kanssa".

Esitys: Kirkkovaltuusto val-itsee
a) kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
b) kaksi ääntenlaskijaa.
Kirkkovaltuusto

:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirj antarkastaj iksi
Teija Mannisen ja Jyri Saastamoisen, jotka tarvittaessa toimivat

myös ääntenlaskij oina.
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TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsussa ilmoitetun esityslj-stan tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoval-tuusto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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PALTAMON SEURAKUNNAN TILINPJ\ÄTÖS VUODELTA 2019

Eslttely: Seurakunnan tilinpäätöstä
kirkkolai s sa, ki rkko; ärj estyks e s sä,
asetuksessa sekä taloussäännössä.

koskevia säännöksiä
kirjanpitofaissa
)a

on

TiIinpäätöksen sisäIlöstä on säännökset, kirkkojärjestyksen 15
luvun 9 S:ssä ja toimintakertomuksen osalta kirkkojärjestyksen 9
luvun 6 S: ssä. Tilinpäätökseen kuuluvat tul-oslaskel-ma, tase ja
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
nliden liitetiedot
toimintakertomus.

Kirkkojärjestyksen 15 l-uvun 9 S:n perusteella seurakunnan tillnpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen ja soveftuvj-n osln
kirj anpitol-ain säännöksiä. Kirkkoj ärj estyksen 15 fuvun L4 S: n
mukaan kirkkohallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita mm.
kirj anpidosta. Kirkkohallitus antaa myös ohj eet poikkeuksista
kirj anpitolain soveltamiseen seurakunnissa. Kirkkohallituksen
kuuluvat kir j anpitolain (1336 / 91) l- l-uvun 3 S: n
oh j eet
seurakunnan
lähteisiin
edeIlyt.tämän hyvän kirjanpitotavan
ja
ohj
eet
kirl
anpitolautakunnan
Myös
kirj anpidossa.
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet voivat antaa seurakunnan
ratkaisuj en
kirj anpidon ongelmatilanteissa tulkintamallej a
löytämiseksi, vaikkakaan ne elvät sellaisenaan sido seurakuntia.
Kirjanpitolain 3 luku käsittel-ee tilinpäätöstä. Kirjanpitolain 3
luvun B S: n mukaan tilinpäätös sekä luettel-o kirl anpitokirj oi-sta
fa tositteiden tajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista
on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen jälkeen
sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava.
on julkinen asiakirja, johon sovelletaan
(62t/ 1999) .
lakia
viranomaisen toiminnan julkisuudesta
Jufkistaminen koskee myös tulosl-askelman ja taseen liitetieto;a,
ei sen sijaan tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä.
Seurakunnan tilinpäätös
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Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 S:n mukaan tilikaudella on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden 1iitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 S:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus.

on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsitteIyä sekä tal-ouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksl. Tilinpäätöksen vahvistami-sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkoval-tuusto.
Samassa yhteydessä

tilinpäätökseen otetaan lisäksi hautainhoj-torahaston
tilinpäätöstiedot. Hautainhoj-torahaston taseen loppusummat siirretään tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan taseen toimeksiantojen
varoihin ja pääomiin. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase
liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään kirkkovaltuustossa seurakunnan tilinpäätöksen yhteydessä.
Seurakunnan

TiJ.inpäätöksen Laatimisajankohta ja allekirjoitus
Kirkkoval-tuuston 6.LI.20L3 hyväksymässä taloussäännössä tilinpäätöstä koskevat asiat on tiivistetty seuraavasti:
"Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä

kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten,
kirkkohal-lituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän

säännön määräysten mukaisestj-.

Tilinpäätös sisä1tää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen,
tafousarvion toteutumisvertailun
sekä toimintakertomuksen.
Rahoitusl-askefma esitetään tilinpäätöksen fiitetietona.

jatkuu...
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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käyttötalous-,
koostuu
Talousarvion
toteutumisvertailu
tulosfaskelma-, rahoitus- sekä investointiosasta. Talousarvion
toteutumisvertailuun merkitään myönnetyt määrärahat ja tuloarviot,
niiden muutokset, määrärahan käyttö, tuloerien kertyminen sekä
määrärahan ja tuloerän ylitys tai alitus. Toteutumisvertailu
esitetään vähintään sillä sitovuustasofla, jolla kirkkovaltuusto
on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoifle.
päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
Tilinpäätöksen allekirjoittavat
tilinpäätös luovutetaan tilinAllekirjoitettu
talouspäällikkö.
tarkasta;ille viipymättä sen valmistuttua.

Tilinpäätösaineisto sidotaan tasekirjaksi."
Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös.
että
kirkkovaltuustolle,
Kirkkoneuvosto esittää
Esitys:
kirkkovaltuusto hyväksyy Paltamon seurakunnan tilinpäätöksen, ja
että tilikauden ylijäämä 236.005,74 euroa siirretään taseen omaan
pääomaan tilille
"Edellisten tilikausien yli- /aLiläämä".
Kirkkovaltuusto

:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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TILTNTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2079 JA
TILI- JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMTNEN

Esitys: Kirkkovaftuusto käsittelee ja merkitsee tiedoksi til-intarkastaja Leila Auerin 5.6.2020 antaman tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2019. Liite 2.
Tilintarkastajan lausuntoon liittyen päätetään seurakunnan hallintoa ja taloutta holtaneille tilivelvollisil-le
vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1. 1. 3I.12.20L9.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoval-tuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Kirkkovaftuusto myönsi yksimielisesti seurakunnan hallintoa ja tafout-

ta hoitaneifle tilivefvollisilfe
1.1. 37.12.2019.

irjan tarkastajien nimikirjaimet
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MAÄR7\ALAN MYYMTNEN RANTA-AHON TILASTA

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.1.2020 asettaa seurakunnan
omistaman Paltamon Iso-Melasella sijaitsevan noin 242,7 hehtaarin
suuruisen Ranta-ahon tilan (kiinteistötunnus 578-404-65-0) myyntiin Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry:n/Juha Valtanen kautta. Myyntipäätöskokouksessa vertailukohtana ja vaihtoehtona käytettään seurakunnan omaa hakkuusuunnitel-maa.

jätettlin yhteensä neljä erillistä
tarjousta. Korkeimman tarjouksen jätti Suomen Sijoitusmetsät
OylUe-}4etsärahasto arvoltaan 962.8L0 euroa

Määräalkaan mennessä tilasta

Metsänhoitaja Esa Leinosen/Vny Kainuu antaman selvityksen mukaan
seurakunta voisi vaihtoehtoisesti toteuttaa oman hakkuun esimerkiksi toteuttamalla liitekartan osoittamilla kuvioilla 35 ja 31
päätehakkuun. Päätehakkuiden tuotto noj-n 35,6 hehtaarin suuruisell-a alueilla olisivat 205.128 euroa ja metsänuudistuskustannukset
noin 900 euroa/hehtaari.

Sijoitusmetsät OylUn-Uetsärahasto on jättänyt myös vaihtoehtoisen 896.700 euron suuruisen tarjouksen, joka tarjous koskee
Ranta-ahon tilaa (kiinteistötunnus 578-404-65-0) pois lukien jyrkkärinteinen noin 9,0 hehtaarin suuruinen alue Iso-Melanen järven
rannalla. Al-ueen laskennallinen arvo 9.I.2020 laaditun arvion/Esa
Leinonen Mhy Kainuu on noin 66.000 euroa (kuviot 28, 29 ja 31).
(ks.liite
3)
Suomen

Sijoitusmetsät OylUe-Uetsärahaston jättämää vaihtoehtoista
896.700 euron tarjousta noj-n 233,7 hehtaarin määräosasta Rantaahon tilaa voidaan pitää seurakunnan kannalta edullisena vaihtoehtona. Seurakunnan omj-stukseen jäävä noin 9,0 hehtaarin suuruinen
al-ue sopisi esimerkiksi virkistyskäyttöön tai vanhan metsän suojeSuomen

l-ukohteeksi.

Jatkuu.
Pöytåkirjan tarkastaj ien ninikirjainet
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Seurakunnan (kirkkovaltuuston) päätös on alistettava kirkkohalll-

tuksen hyväksyttäväksi.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Suomen Sijoitusmetsät OylUe-Uetsärahaston jättämän 896.700 euron tarjouksen karttaliitteeseen (liite 3 a) punaisella rajatusta
noj-n 233,1 hehtaarin suuruisesta määräalasta seurakunnan omistamaan Ranta-aho -nimiseen til-aan (kiinteistötunnus 578-404-65-0) .
Kauppakirjan allekirjoittavat
seurakunnan edustajina kirkkoherra
ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Kirkkovaltuusto:
Klrkkoval-tuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Seurakunnan omj-stukseen jäävä noin 9,0 hehtaarin suuruinen al-ue
(kuviot 28, 29 ja 31) kj-rkkovaltuusto jättää kirkkoneuvoston valmisteltavaksi vanhan metsän suojelukohteeksi.
Päätös viedään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen käsitel-täväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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TLMO]TUSASIAT

Kirkkovaltuusto käsittelee Ristijärven seurakunnan kanssa tehtävään seurakuntal-iitokseen liittyvän kirkkovaltuuston valintatapaan
liittyvät vaihtoehdot.

Liite 4 Tuomiokapitulin l-ausunto seurakuntaliitoksesta.
Piispantarkastus 4. -6.9.2020
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VALITUSOSOITUS

Esitys: Liitetään pöytäkirjaan kirkkolain 24-25 l-uvun mukainen val-ltusosoitus.
Kirkkovaltuusto: valitusosoitus liitetään pöytäkj-rjaan.
21 S
Nro 11
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄoLo

JA SIITÄ ILMo]TTAMINEN

Esitys: Pöytäkirj a pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä Ll .6.2020 I1 .1 .2020 kirkkoherranvirastossa, Kirkkokuja I,
klo 9-L2.

Kuulutus kokouksesta ja nähtävänä olosta pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaulul-la aj alla B .6 .2020 Ll .1 .2020 .
Kirkkovaltuusto :
Kirkkovaftuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.
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