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KOKOUKSEN AVAUS

Velsattiin vlrsi I93; 1-3, kirkkoherra piti alkuhartauden
(Luuk. B.luku) , jonka jä1keen hän avasi kokouksen.
2S
KOKOUKSEN

LAILLTSUUS;e

pTTaTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 s (KJ 9:1) määrittää
kirkkoneuvoston kokoontumisa;an ja paikan. Kirkkofain 1
luvun 4 S:'n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Tämä

esityslista on toimitettu L7.2.2022 sähköpostitse.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen raillisesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

koolle

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
3S
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAL INTA

Pöytäkirjan pitämisestä on ohje kirkkoneuvoston ohjesäännön
6 S: ssä.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskiloina.

Päätös Pöytäkirjanpitäjiksi vatittiin Raimo Heikkinen ja Paavo
Keränen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenl_aski j oina.
4S
TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoherran esltys
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen
työj ärj estykseksi. Muissa asioissa 74 S: ssä käsitel-J-ään
Paltaniemen kirkon l-uovuttaminen, kiinteistötyöryhmän kirje
sekä Ristijärven alueseurakunnan alueneuvoston toiminta.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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TO]MISTOSTHTEERIN TOIMEN LAKKAUTTAMINEN

Kirkkoneuvostol le osoitetun oikaisuvaatimuksen johdosta,
päätöses itystä kirkkoneuvoston päätökseen 11 .12.202L S
159 ja sen peru steet esitetään muutettavaksi seuraavaan

muotoon:

liite

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.4.202r (61
kirkon yhteistyösopimuksen mukaisten

yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta koko
henkilöstön kanssa (TUTA-menettely) . Neuvottelujen
tavoitteeksi kirkkoneuvosto asetti 50.000 euron
vähennyksen viimeistään 1.7.2022 alkaen
(henkil-ötyövuosj-ssa noin 1, 5 henkilötyövuotta) .
Työnteki j öiden henkil-ökohtaiset kuulemiset käytiin

1

s)

1,9 .

2I .5 .202I .
Johtoryhmä esitti keväällä käytyjen Tuta-neuvottelujen
jä1keen 12.5.2021 muiden säästötoimenpiteiden oherla

-

toimistosihteerin toimen osa-aikaistamista (60 %)
kokoaikaisesta. Kirkkoneuvosto ei kuitenkaan hyväksynyt
11 .6.202I käydyssä kokouksessa johtoryhmän esitystä
toimistosihteerin toimen osa-aikaistamista koskevifta

osin.
Esityksen taustalfa on se seikka, että kirkkohallitus on
edellyttänyt seurakuntien väestörekisteritoimintojen
(virkatodistusten kirjoittaminen ja sukuservltysten
raatiminen) siirtämistä afueel-listen keskusrekisterien
hoidettaviksi viimeistään r.r.2o2t alkaen sekä se, ettei
korvaavia tehtäviä siirtyvien tehtävien tilarle ore
löytynyt. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15. 1 r.2o2j.
sopia väestörekisteritoimintojen siirtämisestä Kuopion
keskusrekisterin hoidettavaksi L.4.2022 afkaen, jonka
ajankohdan Kuopion keskusrekisterin johtokunta on
kokouksessaan hyväksynyt

.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin tarousaslantuntijan
Rauni Pennasen Paftamon seurakuntaa koskevan

talousanalyysin (fiitteenä) mukaan seurakunnan
taloudellinen tasapaino edellyttää 123.000 euron
säästöjen saavuttamista vuosj-en 2022 - 2023 aikana, jonka
1isäksi kolmen seuraavan vuod.en aj-ka kuluja tulisi kyetä
karsimaan 2,5 % per vuosi, yhteensä noin 66.000 euroa.
l1ite 2
osa toimistosihteerin tehtävänkuvassa määriterlyistä
taloushallinnon tehtävistä on jo siirtynyt
tai-oudenhoitajan tehtäviksi-. Korvaavia tehtäviä edellä
mainittujen työtehtävien vähentymisten ;a
keskusrekisteril-1e siirtyvien tilall-e ei ol_e 1öytynyt.
Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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vuoksi kirkkoneuvostolle esitetään
toimistosihteerin toimen lakkauttamista ja jäfjelle
jäävien tehtävien, kuten virastonhoitoon ja toimitusten
sopimiseen liittyvien tehtävien jakamista muiden
työnteki; öiden kesken.
Tämän

Työsopimuslain mukaan :
"Työnantaja saa irtisanoa työsopinuksen, kun tarjofl_a

ofeva työ on tafoudeflisista, tuotannoLLisista tai
työnantaj an toiminnan uudel-feenj ärj estelyistä j ohtuvista
syistä vähentynyt ofennaisesLr ja pysyvästi. Työsopimusta
ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on
sijoitettavissa tai kouLutettavissa toisiin tehtäviin 4
S.'sså säädetyJlä tavaLf a.
Perustetta irtisanom-tseen e1 ofe ainakaan siLl_oin, kun
1) työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jäJkeen
ottanut uuden tyontekijän samankal_taisiin tehtäviin,
vaikka hänen toimintaedel-lytyksensä eivät ofe vastaavana
aikana muuttuneet; tai
2) töiden uudeffeenjärjestelystä e-r ofe aiheutunut työn
tosiasiaf J-ista vähentymistä. "
(TSL 6 l_uku 3 S)
Työsopimuslain

mukaan

:

"Työntekijäffe on tarjottava ensisijarsestr hänen
työsopinuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos
tällaista työtä ei ole, työntekijäJle on tarjottava
hänen koufutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan
vastaavaa työtä.
(TSL 6 luku 4 S)

muuta

Korvaavia tehtäviä poisjäävien tehtävien tilalte ei ole
1öytynyt.
Edell-ä esitetyn perusteella ;ohtoryhmä esittää
kirkkoneuvost,olle, että toimistosihteerin toimi
l-akkautetaan 31. B .2022 tuotannol-lista ja taloudellisin
syistä johtuen ja että työntekijä toimen lakkauttamisesta
johtuen irtj-sanotaan irtisanomisajan päättymisen jä1keen.
(KL 6 luku 52 S)

Irtisanomisajan pituudesta säädetään työsopimuslain
luvun 3 S: ssä.

1

Kirkkoherran esitys
Toimistosihteerin toimi lakkautetaan 31. B .2022.
Toimistosihteeri Tarja Järvelä irtisanotaan Pal-tamon

seurakunnan toimistosihteerin toi-mesta kuuden kuukauden
irtisanomisa j al.l-a päättymään 31 . 8 .2022 taloudellisista j a

tuotannol_lisista syistä.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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KANTTORIN VTRAN AVOTMEKST JUL]STAMTNEN

Kirkkovaftuusto on kokouksessaan 29.L2.202\ perustanut
uuden muuta kirkkohal-lituksen hyväksymää tutkintoa
edellyttävän kanttorin viran (Kirkon säädöskokoefma
numero I23) . Virka on kokoaikainen ja sen palkkaus
määräytyy KirVesTesin mukaan. Kanttorin viran hoitaminen

edellyttää oman auton käyttöä
Kirkkol-ain 5 luvun 11 S:n mukaan julkisesta
hakumenettelystä voidaan poiketa, kun
Virkasuhteeseen voidaan ottaa itman hakumenettelyä:
"7) henkifö otetaan hoitamaan virkaa sijaLsena tai
avoinna ol-evaan virkasuhteeseen nääräajaksi;
2) tal-oudeLfisista ja tuotannofLista syistä irtisanottu
viranhaftija otetaan toiseen virkasuhteeseen,.
3) 36 S:ssä tarkoitettu virkasuhde tarjotaan osaa ikarse-Z-Ze viranha lt ij a J Je ;
4) 38 S:ssä tarkoitettu viranhaLtija siirretään torseen
virkasuhteeseen,.

5) virkaan vafitun irtisanouduttua ennen häneJ_Le
määrättyä virantoimituksen al_oittamispäivää virkaan
vaLitaan joku muu virkaa hakenut, keTpoisuusehdot
hakuajan päättyessä täyttänyt hakija;
6) muun työnantajan palveJuksessa ol-eva henkiLö otetaan
virkasuhteeseen 39 S:ssä tarkoitetun toiminnan
siirtämisen yhteydessä ; tai
7) menetteTyyn on muu erityisen painava syy."
Kirkkohallituksen henkilöstöosaston l-akimiehen mukaan
muuna erityisen painavana syynä poiketa julkisesta
hakumenettelystä voidaan pitää sitä, että seurakunnan
palveluksessa on jo entuudestaan yksi tai useampi
kanttorin viranhartija, jotka olisivat kelpoisia hakemaan
kyseistä virkaa.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto ;ulistaa haettavaksi kirkkovaltuuston

kokouksessaan 29.L2.202L perustaman muuta
kirkkohall-ituksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän
kanttorin viran (100 3) ilman jurkista hakumenettelyä.

Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Virka
täytetään 1.8. alkaen tai sopimuksen mukaan.
Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tul-ee toimittaa
18.3.2022 klo 15 mennessä. Viran palkkaus määräytyy
KirVesTes:n mukaan. Viran virkapaikka on paltamon
seurakuntakeskus.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisestl.
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvoston on kirkkohal-lituksen ohjeen mukaisesti
hyväksyttävä seurakunnan jumalanpalveluksissa kerättävät
kolehdit joko koko vuodel-i-e kerrall_a tai tal_vi-, kesä- ja
syysjaksoille erikseen.

liite

3

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy l-iitteen mukaiset kirkkokolehdit
seurakunnan jumalanpalveluksissa kerättäviksi kotehdeiksi

1.1.

37.72.2022.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
BS
TYÖNTEKIJÖIDEN L]IKUNTASETELIT 2022

Seurakunnan työntekijö111ä on vuosittain ollut
mahdoflisuus käyttää 100 euron arvoinen Smartumin
fii kunta- kulttuuri seteliä . Li i kuntasetel in
käyttömahdoflisuus on osa seurakunnan työntekijö1den

virkistystoimintaa.

Tal-oudenhoita j an esitys
Seurakunnan työntekijät

lllkunta-kulttuuriseteliä

voivat käyttää
100 €/hlö.

Smartumi_n

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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RTSTIJÄRVEN KULTTUURTTAPAHTUMA RY:N AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2022

Ristijärven Kul-ttuuritapahtuma ry anoo avustusta 4.000 €
toteuttaakseen järjestyksessä 18. Veisuuvestivaalin 5.7.8.2022. Kul-ttuuritapahtuma ry. tekee yhteistyötä samaan
alkaan järjestettävien Juustoleipämessujen kanssa.
Kesän 2019 vestivaal-i sai paljon kiitosta uudistuneesta
monipuolj-sesta oh;elmasta. Korona on estänyt jo kahden
edellisen kesän 2020-2021 Veisuut ja toivomme kovasti,
että tänä vuonna pystymme jälleen tarjoamaan kuuliloille
vaikuttavj-a musiikkielämyksiä. Ohjefma on jo valmilna
mukaelf en viime vuoden suunnitelmaa teema]l_a Elämä.
Avajaisj-ssa, klrkossa perjantaina kainuulaiset
kanteletaiteilijat Eeva-Maria Nivalainen ja SaimjKokkonen esittävät kauneinta kantel_emusiikkia teemafla
Sydämestäni rakastan. Lauantain kirkkokonsertissa
kuullaan maineikasta pitkän linjan gospelyhtye

Mustarastasta.

Barokkikonserttien teemana on Ranskan barokkimusiikki,
joka kuljettaa kuulijat Ranskan hoveihin ja puutarhoihin.
Pyrylän Tavernassa kuuffaan Edu Kettusta kitaroineen Ja
gypsy lazzin taitajaa OIll Soikkelia, jonka instrumenttl
myöskj-n on kitara.
Sunnuntaina kirkkoon astuu suuri taiteilija.

Palkittu,
vaativien laulujen tulkitsijana tunnettu elävä legenda,
lady Annel-i Saaristo, mukanaan pianisti Elina Mäkiranta,
ohjelmalfaan La Dol-ce Vita.
Konserttien l-omassa veisaamme uusia virsiä, toivevirsiä
ja Siionin virsiä.
Alueneuvoston l-ausunto Veisuuvestivaalin
avustusanomukseen:

Veisuuvestivaali on Ristijärven kunnan ja seurakunnan
järjestämä perinteinen tapahtuma, joka tuo isoa
näkyvyyttä seurakuntatoiminnalle. Seurakunnan tulee
pyrkiä mukaan tapahtuman järjestelyihin. Al-ueneuvostol-la
on valmius osafl-istua pyydettäessä tapahtuman
;ärjestelyyn ja suunnittefuun. Alueneuvosto lämpimästl
kannattaa avustuksen myöntämistä.

Taloudenhoitajan esitys
Talousarviossa 2022 ei ole varattu avustusmäärärahaa
Veisuuvestivaalien j ärj estämiseen.
Kirkkoneuvosto myöntää avustusta 3.000 €.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Pöytåkirjan

tarkastajien

ninikirjainet
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TYÖNTEKIJÖIDEN TALVILOMAT 2022

Työntekij öiden tal-vilomatoivomukset :
Kristiina Eskelinen 19.4. - r.'5.2022 9 pv sij. Marikka

Luukkonen

Saara Eskolan lomatoiveesta el ol-e tietoa
Pihla Heikkinen 10. - 13.3 .2022 3 pv, 20.-24.4.2022 3 pv,

jää 3 pv
Tarja Järvelä 28.3. - 79.4.2022 15 pvr jää 2 pu
Marjatta Leinonen 30.3.- 3.4. 3 pr, 2j.4.- I.5.22 3 pv,
jää 14 pv, sijaisena Esa Oikarinen
Marikka Luukkonen 7.-13.3. 5 pv, 2I.- 2j.3.22 5 pt, sij.
Kristiina Eskefinen
Sari Mikkonen
Natal-ia Novikova 25.4.- 5.5.22 9 pv, si j . Saara Eskol_a
Sirpa Akkanen 4.-24.4.22 15 pv
Kj-rkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt l_omatoivomukset.

Päätös' Esitys hyväksyttiin yksimj_elisestl.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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TARJOUKSET UNTSÄTALOUSSUNNITELMAN LAATIMISESTA

2023

-

2032

Paftamon seurakunta pyysi yhdeksältä yritykseltä
tarjouksia metsätaloussuunnitel-man l-aatimisesta 2023-

2032.

Tarjouksen jätti viisi yritystä.
Liitteenä avauspöytäkirja sekä Arto Tofosen laatima

vertailulaskelma.

liite

4

Taloudenhoitaj an esitys
Paftamon seurakunta hyväksyy UpM-Kymmen et ekemän
tarjouksen hintaan 8,00 €/ha metsävarat iet o käytössä,
11,00 €/ha metsävaratietoa ei ofe käytö ssä

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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PALTAMON K]RKON PALOJÄRJESTELMÄN SANEERAUS

Paltamon klrkon palol ärj estelmän ilma j-simet la
palopainikkeet ovat vanhentuneet.
Paikall is-Sähkö Oy jättl tar;ouksen palojärjestelmän
saneerauksesta

-

Iiite

5

Tal-oudenhoita j an esitys
Pal-tamon seurakunta hyväksyy paikarlis-sähkö oy: n

tarjouksen palojärjestelmän saneerauksesta.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että pyydetään
myös mull_ta yrityksiltä tarjouksen
paloj ärj estelmän saneerauksesta .

tarjouksia

13 S
RISTI,JÄRVEN ALUESEURAKUNNAN ALUENEUVoSToN VARAJÄSENEN VAL]NTA

Kaisa Tolonen on ilmoittanut, ettei hän ol_e käytettävissä
Ristijärven afueseurakunnan alueneuvoston varajäsenenä.

Kirkkoherran esitys
Klrkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustorle, että se
valitsee Kaisa Tolosen tilalle varajäsenen Ristij ärven
al-ueseurakunnan afueneuvostoon.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
74S
MUUT ASIAT

Paltaniemen klrkon vuokraaminen
Kirkkoneuvosto päätti, että neuvottelutyöryhmä (Elli
Karppinen, kirkkoherra ja taloudenhoitaja, varal_la Mauno
Heikkinen) neuvottelee Paftaniemen kirkon kiintelstön
omistussuhteen muuttamisesta Kajaanin seurakunnafle tai
toissijaisesti vuokraamista, vuokra määräytyisi käytön
mukaan.

Ki

inte i stötyöryhmä
Heikki pulkki-nen ja Hannu Mustonen haluavat että
kiinteistötyöryhmä lopetetaan, mikäfi seurakunta ei anna
heil_le toimintamahdof 11 suuksia .
Tafoudenhoitaja kutsuu kiintelstötyöryhmän koofle asian

selvittämiseksi.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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ILMOTTUSASIAT

-kirkkoherran ja taloudenhoitajan ajankohtaiskatsaus
-kirkkoherran vuosilomat; 1 .-L3.3.2022, IB.-24.4.2022
-Tilastot 3L.L2.202I
-Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2022; Kevään 2022
avustukset seurakuntien kokeilutoimi-nnan

tukemiseksi
-Kirkkoneuvoston seuraava kokous 31.3 .2022 kl-o 17.30

16S
VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan oikalsuvaatimusohjeet ja valitusosoltus

L]

S

KOKOUKSEN P}\ATTÄMINEN

Veisattiin virsi I93; 4-6, jonka jä1keen puheenjohtaja
päätti kokouksen kl-o L9.20.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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