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17S
KOKOUKSEN AVAUS

Veisattiin virsi 52 7-2,5, äfkuhartaus, jonka jä1keen
kirkkoherra avasi kokouksen.
18

S

KOKOUKSEN

LAILLISUUS

;a

pÄÄTÖSVALTATSUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 S (KJ 9:1) määrittää
kirkkoneuvoston kokoontumisajan ;a paikan. Kirkkol-ain 7
luvun 4 S:n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Tämä

esityslista on toimitettu 21.3.2022 sähköpostltse.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen l-aillisesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

koolle

Päätös Kokous todettiin laillisesti
koolle kutsutuksi. Paikalla
oli viisi varsinaista ja kaksi vara;äsentä.
19S
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALTNTA

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Leinonen-Vierma
j a Tuul-a Väisänen, j otka tarvittaessa toimivat myös
ääntenl-aski j oina.

20s
TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen
työj ärj estykseksi .
Päätös

Muissa esillä tulevissa asioissa keskustel-laan
kiinteistötyöryhmästä, Paltamon kirkon taka-osan
muutostöiden etenemisestä, edellisten kokouksen päätösten
tiedottaminen ja vuoden 202L sairauspoissaol-ot.

Pöytåkirjan tarkastaji-en nimikirjaimet
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KANTTORIN VALTTSEMINEN

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 29.72.2021 perustanut
uuden muuta kirkkohallituksen hyväksymää tutkintoa
edellyttävän kanttorin viran (Kirkon säädöskokoel-ma
numero I23) . Virka on kokoaikainen fa sen palkkaus
määräytyy KirVesTesin mukaan. Kanttorin viran hoitaminen
edel-1yttää oman auton käyttöä.
Kirkkofain 6 luvun 11 S:n mukaan julkisesta
hakumenettelystä voidaan poiketa, kun
"7) henkil-ö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai
avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi;

2) tal-oudellisista ja tuotannoll-ista syistä irtisanottu
viranhaltija otetaan toiseen virkasuhteeseen;
3) 36 S:ssä tarkoitettu virkasuhde tarjotaan osaaikaiselle viranhal-ti j alle;
4) 3B S:ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen

vi r kasuhteeseen;

5) virkaan vafitun irtisanouduttua ennen hänelle
määrättyä virantolmituksen aloittamispäivää virkaan
valitaan joku muu virkaa hakenut, kelpoisuusehdot
hakuajan päättyessä täyttänyt hakija;
6) muun työnantajan palveluksessa ofeva henkilö otetaan
vi-rkasuhteeseen 39 S:ssä tarkoitetun toiminnan
siirtämisen yhteydessä; tai
1) menettelyyn on muu erityisen painava syy."
Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinaosaston
neuvottelupääl1ikön Ulla Westermarckin mukaan muuna

erityisen painavana syynä poiketa julkisesta
hakumenettelystä voidaan pitää sitä, että seurakunnan
palveluksessa on jo entuudestaan yksi tai useampi
kanttorin viranhaltija, jotka olisivat kelpoisia hakemaan
kyseistä virkaa.
Kirkkoneuvosto julisti kirkkovaltuuston kokouksessaan
29.12.202L perustaman muuta kirkkohallituksen hyväksymää
tutkintoa edellyttävän kanttorin viran (100 %)
haettavaksi il-man julkista hakumenettelyä. Vj-ran
hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Virka täytetään
1.8. alkaen tai sopimuksen mukaan. Kirkkoneuvostoll-e
osoitetut hakemukset tulee toimittaa 18.3 .2022 klo 15
mennessä. Viran palkkaus määräytyy KirVesTes:n mukaan.
Viran virkapaikka on Pal-tamon seurakuntakeskus.
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Määräaikaan mennessä virkaa haki kanttori Natalia
Novikova. Kanttori Saara Eskola on llmoittanut,
ettei hän hae virkaa.

Liite
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Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto valitsee Paltamon seurakunnan
kirkkovaltuuston 29.72.202I perustamaan kanttorin virkaan
1. B. alkaen tai sopimuksen mukaan kanttori Natal-ia
Novikovan. Palkkaus KirvesTesin mukaan. Viran
virkapaikkana on Paltamon seurakuntakeskus.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esi-tyksen yksimielisesti.
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22S
MISSIO2O22

Julistustyön johtokunnassa ollut esill-ä

kysymys

sesta valta kunnal- I i seen
Mediamissio2022 -kampanjaan, johon seurakuntia kutsutaan
mukaan. Mediamj-ssion teknisenä ;ärjestäjänä ja
palveluntuottajana toimii IRR-TT. Mission tavoitteet ja
rakenne on tarkemmin esitelty nettisivulla
www.mj-ssio2022.fi. Liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta
käy ilmi tarkempi sopimuksen sisäl-tö osallistuttaessa
valtakunnalliseen mediamissioon, joka järjestetään
syksyllä 2022 (alustavasti 79.9.2022-16.I0.2022) .
seura kunnan osal I i stumi

Liite
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Jufistustyön johtokunta esittää, että Paltamon seurakunta
Iähtee mukaan mediamissioon.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto keskustelee mediamissiosta la/Lai siihen
osal-Iistumisesta .
Päätös

Kirkkoneuvosto päätti l-ähteä mukaan mediamissioon 2.000
eurolla. Yhdyshenkilönä toimii Irja Härkönen.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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NUORISOTYÖN TEHTÄVIEN HOTTAMINEN

Syksyllä 2027 Paltamon seurakunta julisti avoinna olleen
nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 7.I.2022 a.l-kaen.
Määräaikaan mennessä hakemuksia jättäneistä hakijoista
valituksi tul-lut perui kuitenkin hakemuksensa vafituksi
tulemisensa jäIkeen ennen tehtävän vastaanottamista.
Johtoryhmän käsitteli kokouksessaan 14.1. yl1ättäen
muuttunutta tilannetta ja totesi näkemyksenään, että
"kevään (jo käynnistyneet) rippikoulut pyritään hoitamaan
omien työntekilöiden voimin: papit, kanttorit,
diakoniatyöntekijät, lastenohlaala" vs.
nuorisotyönohjaajana toimineen Suvi Hapon jatkaessa
vapaaehtoisena nuorteniltojen pitäjänä kesään saakka sekä
kokouksessaan 2.2.2022, että "Sari Mikkonen, Marikka
Luukkonen sekä papisto ja kanttorit hoitavat
rippikoulutyötä kevään a1an."
Kirkkoneuvostol-le asia on saatettu tiedoksi
kirkkoneuvoston kokouksessa 2I.2.2022.

Asiaa on sittemmin käsitelty kasvatusjohtokunnassa 24.3.
Kasvatustyön johtokunta ehdottaa, että "nuori-sotyö
hoidetaan yhteistyönä nykyisten työntekijöiden kesken ja
Nikfas (Heikkinen)on apuna. Tämä järjestely tämän kevään
ja kesän, nuorisotyönteki;ä haetaan syksyksi".
Lastenoh:aajan toimenkuvaan kuuluvien tehtävien
vähentyminen mahdoffistaa nuorisotyön tehtävien
hoitamisen ja vetovastuussa o1on. Myöhemmin voidaan
arvioida myös lastenohjaajan ja nuorisotyönohjaajan
virkojen yhdistämistä )a/tai nuorlsotyön ohjaajan viran
uudefleen haettavaksi julistamista.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto toteaa, että kevään ajan nuoriso- ja
rippikoulutyötä jatketaan kasvatustyössä vastuussa
olevien työntekilöiden voimin kuitenkin niin, että
päävastuussa nuorisotyön toteuttamisessa toimii

fastenohjaaja-lähetyssihteeri Sari Mikkonen.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Sari Mikkonen
on päävastuussa nuorisotyön toteuttamisesta kevään ja
kesän ajan.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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24S
TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN VIRKOJEN JOHTOSi\ANTÖJEN UUDISTAMISEKST

Seurakuntaliitoksen ja virkojen johtosääntöjen

vanhentumisen sekä muuttuneiden olosuhteiden

vuoksi virkojen johtosäännöt kaipaavat päivittämistä.
Laaja-alaista työtä valmistelemaan on syytä perustaa
työryhmä. Työntekijät voivat nimetä työryhmään oman
edustaj ansa.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän valmistefemaan virkojen
;ohtosääntöjen uudistamista ja nimeää työryhmän 1äsenet
ja varajäsenet. Työntekijät voivat nimetä oman
edustaj ansa työryhmään.

Päätös

Pöytåkirjan

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti nimetä työryhmän
jäseniksi kirkkoherran, Tuula Väisäsen, Paavo Keräsen,
Auvo Huovisen, Sj-rpa Akkasen ja työntekijät valitsevat
oman edustajansa työryhmään. Varajäseneksi valittiin
Marja-Leena Möttönen.
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25S
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HYTETU _TYÖRYHM}\ÄN

Seurakuntaa pyydetään nimeämään oman edustajansa Kainuun
hyvinvointj-al-ueen vafmj-stel-uun nimetyn Hyvinvoinnj-n,
terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmään.
Työryhmä kuuluu laajempaan Yhdyspinta -työhän, jonka

tehtävänä on suunnitelfa yhdyspintatyö osaksi soteuudistusta. Ryhmä on alolttanut toimintansa vuoden 2022
alussa ja jatkaa valmistelutyötään vuoden loppuun.
Dj-akoniatyön johtokunta esittää tehtävään diakonissa

Kristiina Eskel-istä ja varalle diakoni/lahetyssihteeri

Marikka Luukkosta.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto nimeää hyvinvoinnin, terveyden ja
turvall-isuuden (HYTETU) ryhmään seurakunnan edustajaksi
diakonlssa Kristiina Eskelisen ja varaedustajaksi
diakoni/Iähetyssihteeri Marikka Luukkosen.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisestl

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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SEPANKATU

11 B 24,

212022

TAMPERE

Paltamon seurakunta (Ristijärven alueseurakunta) on
saanut lahjoituksena asunto-osakkeet Sepänkatu 11 B 24,
Tampere (2 h+kk 36 m2).
Tal-oudenhoitaja on pyytänyt tarjouksia kiinteistövälittäjiltä
kohteen myymiseksi. Tarjouksen jättivät
kiinteistövälittäjä Hannu Majava, Sp-Koti Aul-a Oy ja Op

Koti Pirkanmaa OY LKV.
Asunnon hinta-arvio 144

157 . 000 euroa.
. 000
väIityspal-kkio 2,356 -3,0 % (sis. alv.24 %)

Liite
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Taloudenhoitajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistövälitt.äjäksi Op Koti
Pirkanmaa OY LKV:n, koska heidän välityspalkkionsa on
alhaisin 2,356 e" .

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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27S
METSÄTEIDEN REUNA-ALUEIDEN PUHDISTUS

ffmo Juntunen Mainualta tarjoaa raj-vausta Paltamon
seurakunnan omistamj-lJ-e alueille metsäteiden umpeen

kasvaneista reuna-alueista.
Hankkimallaan poimintakourall-a kaivinkoneeseen työ on
mahdol-l-ista tehdä niin, että alfe kuitupuukokoiset rungot
tul-evat hyötykäyttöön ja maisema siistiytyy siltäkin osin

merkittävästi.

He ovat valmiit raivaamaan normaal-in metsätien levyisen
(16 m) tielinjan puhtaaksi puurunkoisista kasveista
siten, että raivaustulos jäisi heilfe korvauksena

tehdystä työstä. Työ tehtäisiin alkukesästä 2022,
katkaistu materiaali varastoitaisiin kuivatusta varten

yhteisesti sovitulle alueelle ja ajettaisiin

hakettuna

Kainuun voi-malfe vuoden 2023 aikana.
Aikanaan turvetuotantoa varten hankittu kalusto ja
ammattitaito sovel-tuvat vaativissakin ol-osuhteissa
tapahtuvaan teiden kunnostukseen ja vesitalouden
parantamiseen. Heidän arvionsa oD, että käytössä oll-eiden
teiden kunto edellyttää kantavuuden parantamista ja
reunaojien perkausta. Teiden kunnostukseen heillä olisi
lisäksi l-aatuvaatimukset täyttävää kall-iomursketta.
Mikäli seurakunta päätyy myös teiden perusparannukseen,
he pyytävät lupaa saada tehdä tarjous myös tältä osin.

Taloudenhoita;an esitys
Puuta ei voida antaa työtä vastaan ilman tutustumista
alueisiin. Energiapuull-a on kova kysyntä ja hinta nousee
Asian käsittely j ätetään tässä vaiheessa pöydä11e.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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28S
AVUSTUKSEN HAKEMINEN PALTANIEMEN YLEISÖ-WC_RAKENNUKSEN
RAKENTAMISEEN

Kirkkohallitus on myöntänyt val-tion rahoituksesta
avustusta Paltaniemen kirkon yleisö-wc-rakennuksen

rakentamiseen 95.453 euroa. Kustannusarvio on 135.000
euroa, suunnj-ttelukustannuksiin on tähän mennessä mennyt
20 4Il ,68 euroa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hakea Kajaanin kaupungilta
avustusta 40. 000 euroa.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimlelisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimi-kirjainet
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29S
PALTAMON SEURAKUNNAN

Tri,rIIpirarÖs 2O2I

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 7.10 .202I
uuden ohjeen seurakuntatalouden tilinpäätöksen
laatimisesta. Ohje on voimassa I.7.2022 alkaen ja sitä
noudatetaan l-aadittaessa tilinpäätöstä vuodelta 2021.
Toimintakertomuksessa tufee tilikaudesta 202I afkaen
tarkastel-la seurakuntatalouden toimintaa, hallintoa ja
taloutta kriisiytyvän seurakunnan mittarien (ent.
puuttumiskynnyskriteeristön, yleiskirje 2L/2076) valossa.
Toimintakertomuksessa esitetään l-aklsääteiset tiedot
tiiviissä muodossa. Mikäti seurakuntatalous hal-uaa
esitel-lä toimintaansa laajemmin tiedotus- ja
viestintämielessä mm. seurakuntalaisifle ja
yhtei styö kumppanei I l-een l-a ki säätei stä toimintakertomusta
kattavammin, seurakuntatalous voi tehdä erillisen
vuosikertomuksen. Vuosikertomuksessa voidaan esitellä
tolmj-ntaa enemmän arkikielellä ja kuvj-en kera.
Talousasiat esitetään vuosikertomuksessa tiivistetyssä
muodossa. Vuosikertomus ei ole tilinpäätösasiakir;a.
Taloudenhoitaj an esitys

Tilinpäätöstä ei saada käsiteltäväksi tähän kokoukseen,
koska tuloslaskel-ma el ofe vertailukelpoinen. (Klrkon
palvelukeskus yhdistänyt Paltamon ja Risti-järven taseet,
muttei tuloslaskel-man tietola vuodelta 2020) .
Taseen loppusumma on 3 001 893,32 euroa ja tilikauden
afijäämä 2IL 311,,49 euroa.
Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen myöhästymisen

Päätös

toukokuulle

2022.
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30s
MUUT ESTLLE TULEVAT ASIAT

Kiinteistötyöryhmän kool-1e kutsumisessa puutteita,
taloudenhoitaja kutsuu kilnteistötyöryhmän koofle
5.5.2022 klo 17.00.
Edell-isten kokousten asioiden tiedotus
kirkkoneuvostoffe/kirkkoherran ja tafoudenhoitajan
aj ankohtaiskatsaus

Sairauspoissaolot vuodelta 2027
Paltamon kirkon taka-osan korjaustoimenpiteet (lattia,

muutostyöt

)

Tiedottaminen kirkkoneuvoston l-ähettämistä asioista

johtokunnille ja toisinpäin.

31

S

TLMOITUSASIAT

Luottamushenkilöseminaari Oulun Kirkkopäivillä 27
Miten eteenpäin - Luottamushenkilöiden seminaari
Kirkkopäivät (kirkkopaivat. fi)
Piispan kirje

5

.2022 ;

JZS
VALTTUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

33S

KoKoUKSEN pÄÄrrÄurxun

Veisattiin virsi 215, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 19.45.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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