PALTAMON SEURAKUNTA

POYTAKIRJA

3/2021

Kirkkoneuvosto
KOKOUSTIEDOT

AIKA

Maanantai 29.3.2021klo 17.00

PAIKKA

Paltamon seurakuntakeskus

- 18.30

OSALLISTUJAT
Päätöksontekijät

Oikarinen Esa, pj
Karppinen Elli, vpj.
Heikkinen Raimo
Keråinen Paavo

Korhonen Sinikka
Pykäläinen Lauri
Väisänen Tuula
Leinonen-Vierma Riitta, varaj äsen

Poissa

Huusko Ritva

Muut osallistujat

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

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT
POYTAKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Allekirjoitukset

Sihteeri

ESAOIKARINEN

ELLI KARPPINEN

SIRPA AKKANEN

Esa Oikarinen

Elli Karppinen
44$

Sirpa Akkanen

36$-4e$
Paltamo 30.3.2021
SINIKKA KORHONEN

LAURI PYKÄLÄINEN

Sinikka Korhonen

Lauri Pykäläinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI

NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Paltamo 31.3.2021

- 30.4.2021

Todistaa
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36S
KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkoherra piti al-kuhartauden (Psalmi 702), veisattiin
virsi 11; I-2, jonka jälkeen kirkkoherra avasi kokouksen.
31

S

KOKOUKSEN LATLLISUUS

JA

PI\ATÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 S (KJ 9:1) määrittää
kirkkoneuvoston kokoontumisajan ja paikan. Kirkkolaln '7
l-uvun 4 S:n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun

saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Tämä

esityslista on toimitettu 25.3.202I sähköpostitse.

Kirkkoherran esitys
Klrkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

koolle

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laill-isesti

kutsutuksi. Paikalla ofi 7 varsinaista ja
joten kokous todettiin päätösval-taiseksi.

1

koolle
varaj äsen,

38 S
PÖYTÄKI RJANTARKASTAJ]EN VALINTA

Pöytäkir;an pitämisestä
6 S: ssä.

on

ohje kirkkoneuvoston ohjesäännön

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto val-itsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Korhonen ;a
Lauri Pykäläinen, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskij oina.

39 S
TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi
kokouksessa esitetyn esityslistan.

Päätös Muissa esille tul-evlssa asioissa käsitel-Iään tar j ous
kukkal-aitetel-ineistä, keskustellaan kiinteistöj ohtoryhmästä
Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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sekä Iskel-mäkirkosta, muutoin esityslista hyväksyttiin

esitetyssä
40s
HENKTLÖSTÖASrA

muodossa.

(ei jutkinen)

4LS
YHTEISTOIMINTAMENETTELYN (TUTA_MENETTELYN) ALOITTAMINEN

Seurakuntien välisessä yhdistymissopimuksessa on sovittu
henkilöstösuunnitelmasta, jo1la tal-oudelliseen
tasapainoon voidaan yhdistyneessä seurakunnassa päätyä
(Yhdistymissopimus s. 2) . Suunnitelma vaikuttaa
käytännössä l-ähes jokaisen työntekijän toimenkuvaan.

Työntekilöitä koskevat olennaiset muutokset on
neuvoteltava yhdessä työnteki;oiden kanssa työnantajan ;a
työntekijäin väIisessä yhteistoimintamenettelyssä (Tutamenettely, ks. Kj-rkon yhteistoimintasopimus, 7 S).
Tuta-menettelyn aloittamisesta on ilmoitettava
kirjallisesti
työntekijöil1e vähintään viisi päivää ennen
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaiuret
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neuvottelujen aloittamista ja niiden kesto on oltava
vähintään 14 vuorokautta (ks. Kirkon yhteistoimintasopimus, B

S)

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto päättää al-oittaa yhteistoimintamenettelyn
(tuta-menettelyn) seurakunnassa. Yhteistoimintamenettely
koskee kaikkia työntekijöitä ja ne aloitetaan 15.4.2027.
Johtoryhmä tekee suunnitelman neuvottelujen käymisestä.
Päätös

Sinikka Korhonen esitti, ettei ensimmäisenä yhteisenä
vuonna al-oitettaisi yhteistyöneuvotteluja vaan ne
siirrettäisiin
ens j-vuodel-f e. Korhosen esitystä ei
kannatettu.
Kirkkoherran esitystä kannatettiin.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen.

42S
TAIDETEOS PALTANIEMEN KUVAKTRKKKOON

Sotkamolaislähtöinen taiteilija
Anni Arffman pyytää lupaa
saada toteuttaa Paltaniemen kuvakirkkoon esille pantavan
teoksen, jonka ideana on uudelfeen maalata nykyaikaan
aikoinaan poistettu al-aosa Emanuel Granbergin osittain
peitetyn Viimeinen tuomio -teoksen afaosasta. Teos olisi
esillä aikaisintaan kesäI1ä 2022. Teos on luonteel-taan
nykytaideteos eikä se toteutustavaltaan (maalataan
erilliselle pleksilevylle) vahingoittaisi kirkon
si-säseinä]]ä olevaa arvokasta maal-austa.
Liitteenä tarkempi kuvaus teosideasta )a teoksen
luonnostelmakuvat. Teoksen toteutuminen riippuu
rahoituksen saamisesta. Teoksen turvallisesta
valmistamisesta kesän 202I aikana kirkossa on sovittava

erikseen kirkon ja kirkkotapulin ulkomaalauksen
toteuttavan urakoitsijan ja työmaan turvallisuusvastaavan
kanssa.

Liite

1

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto puoltaa ja hyväksyy taitellija
Anni
Arffmanin pyynnön taideteoksen toteuttamisesta
Paltaniemen kuvakirkossa kesäl]ä 2022.
Päätös

Keskustefun aikana kirkkoherran esitys ei saanut
kannatusta, joten hän vetl esityksensä pois.
Kirkkoneuvosto päätti, ettei hyväksy taiteilija
Anni
Arffmanin pyyntöä taideteoksen toteuttamisesta
Paltaniemen kuvakirkossa kesällä 2022.
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43 S JUMALANPALVELUSTEN PORRASTAMINEN

Seurakuntien yhdistymisneuvotteluissa ja myöhemmin
luottamushenkil-ö- ja työntekiläkokouksissa on oll-ut
esill-ä ajatus jumalanpafvefusten porrastamisesta Paltamon
;a Ristijärven kirkkolen väli11ä sunnuntaisin.
Porrastamisell-e mahdol-listettaisiin ainakin papin ja
kanttorin j umalanpalvel-ustehtävien hoitaminen molemmissa
kirkoissa saman pyhäpäivän aikana. Ajatus on saanut
kannatusta ja sitä on myös kokeiltu kesäfoma-aikana
heinäkuussa 2020.
Jumalanpalvelusten porrastamista puoltaisi myös sijaisten
saamj-sen vaikeutuminen loma- ja vapaa-aikoina.
Jumalanpalvefusten porrastaminen voitaisiin toteuttaa
niin, että toisessa kirkossa jumalanpal-vel-us ol-isi kl-o 10

)a toisessa klo

13.

Kirkkoherran esitys

Pyydetään l-ausunto Ristijärven alueneuvostofta
j umalanpal-velusten porrastamisesta .

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti-.
44S
KIRKKOHERRA ESA OIKARISEN ESITYS PALKANTARKISTUKSESTA

Kirkkoherra Esa Oikarinen esittää 400 euron palkankorotusta 7.4.2027 alkaen. Perusteluna palkantarkistukseen on kirkkoherran tehtävien laajuus ja
vastuiden 11sääntyminen Ristijärven seurakunnan liityttyä
Paltamon seurakuntaan.

Liite

2

Pal-tamon seurakunnan kirkkoherra kuuluu K-hinnoittefuryhmään K10 (3579,42 4600,95).
Koska viran palkkaus on kokonaispalkkaus, viran

hinnoitteluryhmän alaraj a kuvaa normaalia/tavanomaista
tehtävän vastuullisuuden j a vaativuuden sekä viranhaltijan hyvää työsuorituksen tasoa. Jos työ on
tavanomaista vaativampaa ja vastuullisempaa fa/taL
osaaminen ja työn tulokset tavanomaista paremmat, palkka
määritell-ään hinnoitteluryhmän alarajaa korkeammaksi.

Erityisen vaativissa tehtävissä 1a/La:- erityisen hyvä1lä
osaamisella ja työn tul-oksil1a asteikon yläraja voidaan
ylittää.
Seurakunta voi tarkistaa viranhaltijan peruspalkkaa
palvelusuhteen ai-kana silloin, kun se arvio viran
tehtävien vaativuuden )a/|uaL viranhal-tijan ammatin-
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hallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen nlin
olennaisesti, että peruspalkan tarkastaminen on
perusteltua. Muutoksista ilmoitetaan KiT:l-le.
Seurakunta ei voi omalla päätöksellään muuttaa viran K/,1-hinnoitteluryhmää. Siitä päättää Kirkon
työmarkkinalaitos. Se voi tarkistaa hinnoitteluryhmiä
l-ähinnä silloin, kun seurakuntarakennetta muutetaan tai
kun uusia virkoja muutoin perustetaan.
Tafoudenhoitajan esitys
Kirkkoneuvosto voi korottaa kirkkoherran peruspalkkaa

€/kk tai vaihtoehtoisesti pyytää
Kirkon työmarkkinalaitosta tarkastamaan hinnoj-tteIuryhmäksi K20 (4038, 6I-5061, 05) seurakuntarakenteen
anomuksen mukaan 400

muuttumisen vuoksi.
Päätös

Esa Oikarinen poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana toimi Elli Karppinen.

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, ettei
palkankorotusta myönnetä yhteistoimintamenettelyn
aloittamisen vuoksi.
45S
HAUTOJEN

HOTTOMAKSUT 2O2T

Pal-taniemen hautausmaa; asiakkailta perityt maksut
kattavat Kajaanin seurakunnan laskuttaman hautojen

hoitolaskun.

Haudanhoitorahasto vuodel-ta 2020 on ylikatteinen, joten
tarvetta nostaa hintoja ei ole.

Taloudenhoitajan esitys
Hautojen hoitomaksut pidetään vuoden 2020 tasolla.

Päätös Klrkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
46S
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

KUKKALATTETELINEET KTRKKOON

Kiinteistö Laine Oy on jättänyt tarjouksen
kukkalaiteteli-neiden val-mistamisesta kirkkoon.
Liite

3

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi Kiinteistö Laine Oy:n tarjouksen.
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KI INTETSTÖJoHTAKUNTA

Kirkkovaltuusto ei- ole vielä kokoontunut valitsemaan
kiinteistö j ohtokuntaa .
ISKELMÄKTRKKO

Kirkkoneuvosto keskustel-i Paltamon seurakunnan
j ärj estämästä iskelmäkirkosta.
41 S
ILMOITUSASIAT

Ei ollut
48S
VALTTUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

49S
KOKOUKSEN P;\ÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.
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