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PAIKKA

Paltamon seurakuntakeskus

-l

8.20

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Oikarinen Esa, pj
Karppinen Elli, vpj.
Heikkinen Raimo
Keränen Paavo
Pykäläinen Lauri
Väisänen Tuula
Kurkinen Kaisa, varajäsen

Huusko Ritva
Korhonen Sinikka

Muut osallistujat

Mauno Heikkinen, kirkkovaltuuston pj.
Marj a- Leena Möttönen, kirkkovaltuuston varapj.
Sirpa Akkanen, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

ESA OIKARINEN
Esa Oikarinen

SIRPA AKKANEN
Sirpa Akkanen

rÄsnELLyr,c,sIer
POYTAKIzuAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Allekirjoitukset

e7 $ - 111

$

Paltamo 6.9.2021

LAURI PYKALAINEN

TUULA VAISANEN

Lauri Pykäläinen

Tuula Väisänen

POYTAKIRJA YLEISESTI

NÅnrÄvÅNÄ
Aika ja paikka

Paltamo 7 .9.2021

-
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KOKOUKSEN AVAUS

Veisattiin virsi 509, alkuhartaus
jonka jälkeen puheenjohtaja avasi
98

(Room.

kirj e 13 luku)

kokouksen.
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KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA PAÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 S (KJ 9:1) määrittää
kj-rkkoneuvoston kokoontumisajan ja palkan. Kirkkolain 1
luvun 4 S:n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltaj_nen, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Tämä

esityslista on toimitettu 25.8.2027 sähköpostitse.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen lail_l_isesti koolle
kutsutuksl ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailfisesti kool-lekutsutuksi. Paikalla oli
kuusi varsinaista ja yksi varajäsen, joten kokous todettiin
päätösvaltaiseksi.
99S
PÖYTAKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä
6 S: ssä.

on

ohje kirkkoneuvoston ohjesäännön

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Pykä1äinen ja
Tuula Väisänen, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskij oina.

100 s
TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi
kokouksessa esitetyn esityslistan.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessa esitetyn esitysfistan.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaiuret
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SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN

AUKI JULISTAMINEN

Paltamon seurakunnassa on kaksi kokoalkaista srk-mestarln
virkaa. Toinen viroj-sta on ollut täyttämättä vuoden 2020
alusta ja seurakuntamestari Urpo Heikkinen lää
vanhuuseläkkeel-le L.3 .2022 Ristijärven alueseurakunnasta.

Seurakuntamestarin työtehtäviä Paltamossa on hoitanut
tuntipalkkalalset, emäntä sekä klinteistöjen hoitoon
liittyvät työt on ostettu ostopalvel-una.

Tarkoituksenmukaista olisi palkata kokoalkainen
vakinainen srk-mestari, joka työskentetisi paltamossa ja
Rj-sti j ärve11ä.

Li-itteenä faskelma vuoden 202I toteutuneista
kustannuksista sekä ehdotus työpaikkailmoitukseksi.
Taloudenhoitajan esitys
Seurakuntamestarin virka lulistetaan auki.
Työpaikkailmoitus julkaistaan Kirkon avoimet työpaikat

ja Te-keskuksen -sivuilla.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tafoudenhoitaja
kokoontuvat hakuajan jälkeen 24.9.202I klo 15.05
vafitsemaan haastateltavat.
Kirkkoneuvosto haastattelee valitut hakijat perjantaina
1.10.202I klo 17.00, jonka jälkeen kirkkoneuvosto
valitsee srk-mestarin.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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ALUEELLISEEN KESKUSREKISTERIIN LIITTYMTNEN
Kn 9.I2.2019 130

S

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 201,5,
että tufevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan
alueellisissa keskusrekistereissä. Joulukuussa 2078
kirkkohall-ituksen täysistunto linjasl, että kaikkien
seurakuntien on kuuluttava vuoden 2022 alusta lukien
; ohonkin aluerekisteriin.
Kajaanin rovastikunnan yhteistyön johtokunnassa asiaa on
käsitelty 1äänirovastln johdolla ja johtokunnan kevää11ä
2079 asettamassa työryhmässä. Työryhmän tehtävänä oli
selvittää eri vaihtoehtoja, yhtenä oman keskusrekisterin
perustamista Kainuuseen. Suomussalmella 26.II.2019
pidetyn rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan
pääte1mänä on o1lut, ettei omaa rekisteriä voida perustaa
vaan että kyseeseen Kainuun seurakuntien osalta tul_ee
johonkin jo olemassa olevaan rekisteriln liittyminen.
Kuopion aluerekisterin rekisterin;ohtaja Mika Putkkinen
tiedustel-ee kirjeessään Paltamon seurakunnan halukkuutta
liittyä Kuopj-on keskusrekisteriin. Seurakunnalle
tul-eviksi kustannuksiksi on arvioitu 2,L0 €/ jäsen.
Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee asiassa

päätöksensä.
Päätös

Kirkkoneuvosto totesi, että seurakunnalle paras
mahdolli-nen siirtymäa j ankohta I.I.2022 .

tuomiokapituli on kokouksessaan
30.6.202I S f4 päättänyt että "seurakunta, joka ei viel-ä
ol-e tehnyt päätöstä aluekeskusrekisterin kanssa
liittymissopimuksesta, ryhtyy väfittömästi
toimenpiteisiin aluekeskusrekisteriin liittymiseksi.
Seurakunnan kirkkoherran tulee toimittaa
tuomiokapitulille 24.9.2021- mennessä tieto siitä, minkä
aluekeskusrekisterin kanssa neuvotteluja käydään ja
etenemisaikataul-u (neuvottelu-, päätöksenteko- ja
liittymisaikataufu) .
Kuopj-on hiippakunnan

Kirkkohallitus on antanut tiedotteen:
"Sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten laatiminen
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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siirtynyt pääsääntöisesti Kirjurissa tehtäväksi.
Kesäfomakauden vuoksi siirtymäalkaa jatkettiin I.9.202L
saakka. On kuitenkin ilmennyt, että aikataulu on liian
tj-ukka ja osa1la todistusten laatijoista on vaikeuksia
omaksua asiaa. Tämän vuoksi siirtymäaikaa jatketaan
3L.12.202L saakka. Vuoden vaihteesta eteenpä1n
todistusten faati-minen siirtyy kuitenkin pysyvästi
Kir;urissa tehtäväksi, eikä siirtymäaikaa voida enää

jatkaa.
Sukuselvitysmuotoisia virkatodistuksia laativien
henkil-öiden tulee osall-i-stua koulutuksiin. Koulutusten ja

harjoittel-un jälkeen käyttäjä suorittaa teoria- ja
näyttökokeen. Kun kokeet on suoritettu hyväksytysti,
Kirkkohallitus myöntää KirDin käyttöoikeudet.
Kj-rkkoherran esitys
Paltamon seurakunta on käynyt neuvottetuja Kuopion
a.l-uerekisterin kanssa ja on sovittu liittymisajankohdaksl joko 7.L.2022 tai L.4.2022.
Päätös

Kirkkoneuvosto päättl, että liittyminen tapahtuu
r.4.2022.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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HAUTAUSTOIMEN MAKSUJEN YHDENMUKAISTAMINEN

Paltamon ja Ristijärven hautausmailla on erilaiset
hautaustoimen maksut. Jotta seurakuntalaisia
kohdeltaisiin yhdenvertaisesti se vaatisi hautaustoimen
ohjesäännön ;a hautaustoimen maksujen yhdenmukaistamisen.
Tal-oudenhoitaja on pyytänyt Harri Palolta ohjeistusta

kuinka tulee toimla.

Ilautaan siunaamiseen liittyvät

kustannukset:

(Kirkkohalfituksen yleiskir;e 22/2072) " Kirkolliskokous
on syysistuntokaudell-a 2012 käsltellyt al-oitetta maksusta
kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta ja jättänyt
afoj-tteen raukeamaan. Asiaa koskeneen yleisvaliokunnan
mietinnön mukaan hautaan siunaamisesta pyhänä
toimituksena ei tule periä maksua. Sen sijaan on
mahdol-l-ista periä maksua muista kul-uista (esimerkiksi
kappelin käyttö, suntio, lämpö, sähkö ja hatlintokulut),
jotka liittyvät hautaan siunaamiseen tekemättä siitä
kuitenkaan varsinaisen pyhän toimituksen välttämätöntä
osaa. Näistä on mahdolllsta periä kohtuufliset,
]ähtökohtaisesti omakustanteiset maksut. Maksun on
perustusfain 5 S:n johdosta oltava syrjimätön.
Tafoudenhoitajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy uudet hautaustolmen maksut
liitteen mukaisina I.9.202I alkaen.
Hautaan siunaamiseen liittyvistä

kappelin (Ristijärvi),

kustannuksista peritään

klrkon (Paltamo) käytön fisäksi
myös suntj-o palkkakustannukset siunauksen ajalta.
Sotaveteraanit ja heidän puolisonsa vapautetaan
hautaustoimen maksuista.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimiellsesti.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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HAUTOJEN XNSÄHOTTOMAKSUJEN YHDENMUKA]STAMINEN

Paltamon hautausmaan kesähoitomaksut ovat erilaiset kuin
Ristij ärven hautausmaalla.
Paltamon hautojen kesähoidosta peritään maksu hautapaj_kan
ja kukkaryhmän perusteella. Ristijärven hautojen
kesähoidosta peritään maksu hautakiven ja kukkien määrän

perusteella, jonka lisäksi on pelkkä kastefu.
Risti;ärvel-l-e haudattujen omaiset ovat ottaneet yhteyttä
taloudenhoitajaan, että pelkkä kastelupalvefu ol-isi
mahdollista myös tulevaisuudessa.

Tafoudenhoitajan esltys
Hautojen hoitomaksu;a yhdenmukaj_stetaan seuraavasti:
Kesähoitomaksu määräytyy hautakiven ja kukkaryhmän mukaan
ja kastelupalvelua tarjotaan mol-emmilfe hautausmail-1e.
Päätös

Pöytåkirjan

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kastelupalvelun hinnaksi kirkkoneuvosto päätti
35,00 €/hautakivi.

tarkastajien

ninikirjainet
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IINTEMEN RANTATONTTI

Kalevi Mähönen olisi halukas ostamaan rantatontti
Iiniemeltä (liite) , samalla hän tiedustel_ee mahdol_lista
yhteishanketta tien rakentamiseksi tontill_e.
Taloudenhoitaja keskusteli asiasta Arto Tolosen kanssa ja
hän oli sitä mleltä, että kortteti on varattu
yleiskaavassa lomarakentamiseen. Sitä hän ei tiennyt
saako siihen rakennusluvan, ilmeisesti saa.
Hän ei lähtisi tässä vaiheessa myymään. Tiestö pitäisi

suunnitelfa siten että koko korttel_i tulisi kerrafla sen
piiriin. Eli los halutaan lähteä myymään, olisi parasta
neuvotell-a kunnan kanssa lupaprosessi, sitten tiestö ja
kaikki tontit kerral-1a myyntiin.
Taloudenholtajan esitys
Neuvotellaan Ristijärven kunnan kanssa lupaprosessi
kuntoon, jonka jälkeen suunnitelfaan tiestö
koko korttelin afueelle )a sen ;älkeen tontit voidaan
laittaa myyntiin.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esltyksen yksimielisesti.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KI INTE I SrÖryÖnyHMÄN TAYDnNTÄMrNni{

Kirkkovaltuusto päätti kokoukseen 2.8.2021- nimetä
johtokunnan sijaan työryhmän. Kirkkovaltuusto valitsi
työryhmään puheenjohtajaksi Auvo Huovisen ja
asiantuntijajäseneksi Hannu Mustosen sekä jäseniksi
Heikki Pulkkisen, Slnikka Korhosen ja Sirpa Akkasen.
Työryhmän nimeäminen kuuluu kirkkoneuvoston tehtäviin,
joten kirkkoneuvostol-l-a on oikeus täydentää työryhmää.
Taloudenhoitajan esitys
Kiinteistötyöryhmään täydennetään asiantuntij aj äseneksl
Hannu Keränen, sekä metsäasiantuntijaksi Arto Tol-onen.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytåkirjan tarkastajien nirnikirjaimet
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Ristijärven siunauskappeli-n kylmälaitteiston uusiminen:
Taloudenhoitaja hyväksyi tarjouksen kylmälaitteiston
uusimisesta kirkkoherran ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan l-uvafla. Hankintahinta 9 858,00
( liite
)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjainet
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RAHAN KERÄYS DIAKoN]SEEN AVUSTUSToIMINTAAN

Uusi rahankeräyslaki (863/2019) astui voimaan I.3.2020.
Laissa säädetään rahankeräysten järjestämisestä )a
valvonnasta. Uusi laki tuo seurakuntayhtymälle la
sellaiselle seurakunnalle, joka ei kuul-u
seurakuntayhtymään, ensimmäisen kerran mahdollisuuden
rahankeräyksen järjestämiseen.
Keräystarkoitus
Laissa säädetään myös keräystarkoituksesta.
Seurakuntataloudella on oikeus järjestää rahankeräys
varojen hankkimiseksi ainoastaan diakonisen
avustustoiminnan rahoittamiseen. Dlakonisen avustamisen
kautta seurakuntatalous voi järjestää keräyksen myös
yksityishenkilön tai perheen auttamiseksi. Tätlöin
voj-daan kerätä rahaa esimerkiksi tilanteessa, jossa perhe
tai yksityishenkilö tarvj-tsee tal-oudellista apua
tulipalon tai muun onnettomuuden vuoksi.
Rahankeräyslupaa haetaan Poliisihal-lituksel-ta. Lupa
myönnetään yleensä toistaiseksi voimassa olevana, joten
lupaa ei enää tarvi-tse hakea määräajoin uudestaan.

voidaan jättää sähköisesti. Pol-iisihallitus
liittää rahankeräyslupaan yksilöivän lupanumeron, joka
ilmoitettava rahalahjoituksia pyydettäessä.

Hakemus

on

Taloudenhoitajan esitys
Paftamon seurakunta järjestää rahankeräyksen Onni Tapani
Möttösen hyväksi ja hakee rahankeräysluvan

Poliisihall-itukselta. Rahankeräysluvan hakee seurakunnan
puolesta taloudenhoitaja Sirpa Akkanen.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet

OTTEEN OIKEAI(SI TODISTAI{INEN

Paltanrossa

L,{-

N

1l

/

ZOZL

PALTAMON SEURAKUNTA

pöyrÄrrRJA

Kirkkoneuvosto

1.9.2021

109

7t2021

S

MUUT

ESILLE TULEVAT ASIAT

Hautausmaitten katselmukset

:
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TLMOTTUSAS]AT

Kirkkohallituksessa on suunniteltu tifattavaksi
konsulttitoimenantona ohjeita seurakunnille
metsätaloussuunnltelmien hankinnan kilpalluttamiseen
ensi kevätalvella.
valtuustosemi-naari pidetään srk-keskuksessa rauantaina
71.9.202I kfo 10.00
111
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VALITUSOSOTTUS

Liitetään
osoitus

IL2

pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitus-
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1,8.20

Pöytäkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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