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Veisattiin virsi 517;I-2, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi
kokouksen.

35 S
KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 S (KJ 9:1) määrlttää
kirkkoneuvoston kokoontumisajan ja paikan. Kirkkol_ain 1
luvun 4 S: n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on enemmän kuln puolet jäsenistä.
Tämä

esitysllsta on toimitettu 19.5.2022 sähköpostitse

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen l-alllisesti
kutsutuksi ja päätösval-taiseksi.

koolle

Päätös Kokous todettiin laillisesti
kool-l-e kutsutuksi. Paikalla
oli neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä, joten kokous
todettiin päätösvaltaiseksi.
31 S
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä
6 S: ssä.

on

ohje kirkkoneuvoston

ohjesäännön

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto valitsee kaksj- pöytäkirjantarkastajaa, jot.ka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiln Paavo Keränen ja Jyri
Saastamoinen, jotka tarvittaessa toimivat myös

ääntenlaskij oina.
38 S
TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen
työj ärj estykseksi .

Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. Muissa esille
tulevissa asioissa terveiset Kirkkopäiviltä sekä
kiinteistötyöryhmän tervej-set .
Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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pitarösrnN 31. 3 .2022 rÄyrÄuröömpamo

Paltamon seurakunta lähti mukaan Missio2022 maksamalla
osallistumi-smaksun 2. 000 €.
Sari Mikkonen on ottanut päävastuun nuorisotyön
toteutuksesta kevään fa kesän ajaksi.
Johtosääntötyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa.
Sepänkatu 11 B 24 Tampereelta on l-aitettu myyntiin.
Kajaanin kaupungilta on haettu 40.000 € avustus
Paltaniemen yleisö-wc-rakennuksen rakentamiseen.

40s
SEURAKUNTAVAALIT 2022

Seurakuntavaal-it pidetään marraskuussa 2022. Vaaleil-la

valitaan kirkkovaftuusto toimlkaudelle 2023-2026.
Ennakkoäänestys on B.-I2.LI. ja varsinaj-nen vaalipäivä

.7I .2022 .
Kirkkoval-tuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että
seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin
vaalil-autakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on
päätösval-tainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on
huol-ehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueel_la
20

siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin
säädetään. (KL 23:195

2.mom)

.

Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee
asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa.
Kirkkoval-tuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää

vaal-ilautakunnan puheenjohtajan. Vaal-ilautakunta valj-tsee
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
(Kirkon vaalijärjestys 2:4S)
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin,
vaalilautakuntaan on val-ittava niin monta jäsentä, että
vaafil-autakunta voi jakautua kirkkolain 23 l-uvun 79 S:n 2

momentissa tarkoitettuihin

päätösval-taisiin jaostoihin.

Jaoston tehtävänä on huol-ehtia äänestyksen käytännön
toteuttami-sesta äänestysalueella. Jaosto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä
vaaf ilautakunnasta säädetään.

Vaalil-autakunnan tehtäviin kuul-uu useiden kuulutusten

julkaiseminen. Kirkkovaftuuston on syytä päättää siitä,
missä sanomalehdessä tai
lehdissä kuulutukset ja
j
ilmoitukset ulkaistaan.
Pöytåkirjan tarkastajien nirnikirjainet
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Kuul-utuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan
lehteen sen aihe ;a pääsisältö. Julkaistavaksi määrätty
kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuufutuksen
julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava
paikkakunnafl-a yleisesti leviävässä sanoma-, paikalfistai seurakuntalehdessä.

Jos kuufutus koskee useita seurakuntia, se on
julkistettava jokaisessa seurakunnassa. Kaksikiefisessä
seurakunnassa kuulutus on saatettava tietoon kummaflakin
klelellä. (Kirkkojärjestys 23:25 2.-3.mom.
)

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee
vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään viisi
muuta ;äsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä
siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tul-evat jäsenten
sijaan. Val-innassa on huomioltava kirkkolain 23zB S:n
vaatj-mus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia
päättää, että seurakunta jaetaan kahteen
äänestysalueeseen, joista toinen noudattaa Paltamon

kunnan ja toinen Ristijärven kunnan rajoja
valitsee Koti-Kajaani -lehden lehdeksi, jossa
vaalei-hin liittyvät viralliset kuulutukset )a
ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät

julkaistaan. Kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan
kotisivuilla.

myös seurakunnan

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimiefisesti.

Päätös

4LS
KANTTORIN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 28.L2.202I perustanut
uuden kokoaikaisen kanttorin viran, johon virkaan
kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.3 .2022 valinnut
kanttori Natalia Novj-kovan 1,.8.2022 alkaen. Nykyiset
seurakunnan kanttorin virat, kokoaikainen Piispainkokouksen muuta tutkintoa edellyttävä kanttorin vlrka
sekä osa-aikainen (65å) piispainkokouksen muuta tutkintoa
edellyttävä kanttorin virka voidaan l-akkauttaa.
Lakkauttami-selfe on tuotannollis-taloudelliset perusteet,
jonka johdosta seurakunnassa on käyty kirkon yhteistoimintamenettelyn edell-yttämät yhteistoimintaneuvottefut
(

TUTA-menettely)

.
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Kj-rkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto eslttää kirkkovaltuustolle, että se
lakkauttaa kokoaikainen plispainkokouksen muuta tutkintoa
edellyttävä kanttorin viran sekä osa-aikainen (65å)
piispainkokouksen muuta tutkintoa edellyttävä kanttorin
viran I . B .2022 al- kaen .

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
42S
TYÖNTEKIJÖIDEN KESÄLOMAT 2022

Työnteki; öiden kesälomatoivomukset
Kristiina Eskel-inen 18. 7 .-I9.8.22
Saara Eskofa
Pihl-a Heikkinen L8.1 .-I4.8.22

:

Tarja Järvefä 12.-29.5., 1.7.-37.8.22
Marjatta Leinonen 6.- 26.6., 20.1.-31.1.22
Marikka Luukkonen 20.-30.6., II.1 .-1 .8.22
Sari Mikkonen
Natalia Novikova 18.7 . -74.8 .22
Sirpa Akkanen

6. -30 .6.2022

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt fomatoivomukset.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti
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K]INTEISTÖTyÖnyHuÄu PALKKToT KUNToARVoIDEN TEKEMISEKS]

Klinteistötyöryhmä kokoontui 5. 5 .2022.
Kiinteistötyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se
hyväksyisi kiinteistötyöryhmän esityksen kustannuksista
kuntoarvion teosta. Kustannukset olisivat:
- Matkakulut oman auton käytöstä, 0,46/km, kauempana
kuin Paltamon keskustassa olevien kiinteistöjen
osalta.
- Kiinteistön tarkastus* ptk teko*tarvittavat vafokuvj-en
ottaminen 200€ /kiinteistö/kuka sen hoitaa / tekee
- Muulle tarkastuksessa mukana o11ee1l-e B0€ / kiinteistö
kokonaisuus.

Taloudenhoitaj an esltys
Kirkkoneuvosto keskustelee palkkioiden maksamisesta
Päätös

Sinikka Korhonen esitti, että Hannu Mustoselta ostetaan
kiinteistön tarkastus* ptk teko + tarvittavat val-okuvj-en
ottaminen 200 €/kiinteistö, llsäksi hän esitti, että
tarkastuksessa mukana olisi enintään yksi kiinteistötyöryhmän jäsen, jolle maksetaan B0 €/kiinteistö.
Pöytäkirja käsitellään kiinteistötyöryhmän kokouksessa ja

tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Hannu Keränen ja Paavo Keränen kannatti Sinikka Korhosen

esitystä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sinikka Korhosen esityksen

yksimielisesti.
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44S
PALTAMoN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2O2L

Kirkkohall-ituksen virastokollegio on hyväksynyt 7.10 .202I
uuden ohjeen seurakuntatalouden tilinpäätöksen
laatimisesta. Ohje on voimassa I.L.2022 afkaen )a sitä
noudatetaan laadittaessa tilinpäätöstä vuodelta 202L.

Toimintakertomuksessa tulee tilikaudesta 202L alkaen
tarkastelfa seurakuntatalouden toimintaa, hallintoa la
taloutta kriisiytyvän seurakunnan mittarien (ent.
puuttumiskynnyskriteeristön, yleiskirje 2L/2016) valossa.
Tolmintakertomuksessa esitetään lakisääteiset tiedot
tiiviissä muodossa. Mikäli seurakuntatalous haluaa
esitell-ä toimintaansa laajemmin tiedotus- ja

viestintämielessä mm. seurakuntal-aisilIe ja
yhtei styö kumppaneil leen la ki sääte i stä toimintakertomusta
kattavammin, seurakuntatal-ous voi tehdä erillisen
vuosikertomuksen. Vuosikertomuksessa voidaan esitelfä
toimintaa enemmän arkikielellä ja kuvien kera.
Talousasiat esitetään vuosikertomuksessa tiivistetyssä
muodossa. Vuosikertomus ei ol-e tilinpäätösasiakirja.
Taloudenhoitaj an esitys
Kirkkoneuvosto käsittel-ee KJ 15 luvun 9 S mukaisen
tilinpäätöksen vuodelta 202L ja KJ 9l-uvun 6 S:n 1mom.
mukaisen toj-mintakertomuksen jatkokokouksessa 31. 5 .2022
kl-o 17.00, koska tilinpäätöstä ei vielä ofe saatu

vafmiiksi.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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45S
vTRxevÄÄRÄys MATTI oIKARISELLE

Esitys

Paltamon seurakunta pyytää Kuopion hiippakunnalta
virkamääräystä Matti Oikariselle ajalle 18.-3I.7 .2022
kirkkoherran sij aisuuteen.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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46S
MUUT ESTLLE TULEVAT ASTAT

-

kertoi terveiset kirkkopäiviltä.
Kiinteistötyöryhmä etenee laatimansa muistion pohjalta
Hannu Keränen

41 S
ILMOITUSASIAT

- Kirkkoherran

kesäl-oma \1-.1

. -

'7.8.2022

48S
VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

49S

KoKoUKSEN pirarrÄurmex

Veisattiin virsi 51I;6, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti
kokouksen kl-o 19.00.
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