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KOKOUKSEN AVAUS

Veisattiin virsi 588;1-,2,5, alkurukous, jonka jä1keen
puheenjohtaja avasi kokouksen.
r28

S

KOKOUKSEN I,ATLLISUUS

JA

PÄÄTöSVAIJTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 S (K,J 9:1) määrittää
kirkkoneuvoston kokoontumisajan ja paikan. Kirkkolain 7
luvun 4 S:n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Tämä

esityslista on toimitettu

28 .1-0.2021"

sähkopostitse.

Kirkkoherran esj-tys
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

koolle

Päätös Kokoustodettiin laillisesti
kool1e kutsutuksi. Paikalla
jäsentä,
joten kokous todettiin
o1i 7 kirkkoneuvoston
päätösvaltaiseksi .
]-29 S

pöyTÄTTnJANTARKASTA.JIEN VAL INTA

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Keränen ja Sinikka
Korhonen, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskij oina.
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TYö.'IR.JESTYs

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työj ärj estykseksi
kokouksessa esitetyn esityslistan.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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NUORTSOTYöNoHJAA.JAN VIRÄN AUKI,JUI,ISTAMINEN

Suvi Happo on hoitanut nuorisotyönohjaan avoinna olevaa
virkaa vs. nuorisotyönohjaajana loppuwuodesta 2018
Iähtien. Virka on o11ut täyttämättä seurakuntien
liitosprosessista johtuen. Nyt kuitenkin on
tarkoituksenmukaista julistaa virka avoimesti haettavaksi
ja täytettäväksi, koska nuorisotyönohjaajan tarve
seurakunnassamme on pysyvä.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto päättää julistaa nuorisotyönohjaajan viran
haettavaksi. Virka on haettavana 19.11.2021 kl-o 15.00
saakka.

Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä
kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto. Palkka on
vaatimusryhmän 502 mukainen.

Valitun on esitettävä rikosrekisterilain 5 S:n 2 momentin
mukainen rikosrekisteriote.
Vj-rkaan valitun tul-ee olla ev.1ut. kirkon jäsen ja
valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä låäkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän virkaa
mahdollisesti hakeneita varten.
Paat'os

r32

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti julistaa
nuorisotyönohjaajan viran auki Kirkon avoimet työpaikat
ja Te-keskuksen -siwuilla. Haastattelutyöryhmään
valittiin kirkkoherra, Tuula Väisänen, Lauri PykäIäinen,
Mauno Heikkinen ja El1i Karppinen.

S

SUORITUSLISÄ

Työnantaja vahvistaa wuosittain suorj-tuslisän määrän ja
kenelle sitä maksetaan. Käytettyjen suorituslisien
yhteismäärän tulee ol1a wuosittain 1,1- ? yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön

peruspalkkojen yhteismäärästä. Paltamon seurakunnan
(sis. myös Ristijärven) yleisen palkkausjärjestelmän
piirisså olevan henkilöstön peruspalkat vuonna 2020
olivat yhteensä 273.394 euroa, josta I,! Z on 3.007
euroa.

Taloudenhoitaj an esitys
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Koronatilanteen wuoksi työntekijöiden tehtävät ovat
olIeet erilaisia kun normaalioloi-ssa. Suorituslisä
jaetaan yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien
työntekijöiden kesken. Suorituslisän määrä on
25 ,

06 €/kk/ työnteki j ä.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
1-33 S
I,UMITYöT .JA HIEKOITUS I(AUDELLE 2021,_2022

Määräaikaan mennessä Paltamon seurakunnan hautausmaan ja
kirkonseudun traktorilumitöistä ja -hiekoituksista kaudelle
202L-2022 on jättänyt tarjouksen yksi urakoitsija: T:mi
Urho Heikkinen Paltamosta.
Lt-l-te

l-

Taloudenhoitaj a esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy T:mi Urho Heikkisen tarjouksen;
hinta 57 €/h, hiekotussepeli 22 €/tonni (a1v 0?) .

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
l-34
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VEROPROSENTTI WODELLE 2022

Kirkkolain 15 l-uwun 2 S:n mukaan kirkkovaltuusto tai
yhteinen kirkkovaltuusto vahvj-staa tuloveroprosentin
lähimpääfl 0, O5 prosenttiyksikköön.
Kirkkovaltuusto on vahvistanut wuoden 2O2I veroprosentiksi
1,75 z.
Talousarviossa kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän
795.000 € ja toteutuma syyskuun lopussa on 605.485 € e1i
76 ? arviosta.
Jäsenmäärä ennusteen mukaan kuluvaIle wuodelle on 3360
jäsentä. Vuoden 2020 Iopu11a se oli 3442 jäsentä.

Taloutta pyritään tasapainottamaan henkilöstökuluja
vähentämäI1ä sekä luopumalla tarpeettomaksi käyneistä

kiinteistöistä.

Koronapandemia on viimeisen wuoden aikana aiheuttanut
huomattavia muutoksia varsinaiseen toimintaan sekä tuonut
taloudellisia säästöjä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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30 . 9 .2021-,

verokertymät

Liite

2

Taloudenhoitaj an esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden
tuloveroprosentti pidetään ennallaan eli 1,75 Z.

2022

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
13s

S

HAUTAUSI4ÄAKATSEIJMUSTEN PöYTÄTTN

JAT 2021

Paltamon seurakunnan hautausmaiden katselmus tehdään
wuosittain ja siitä on laadittava pöytäkirja. Katselmus
suorj-tettiin Paltamon hautausmaalla 1-0. 9 .202L ja
Ristijärven hautausmaalla 23 . 9 .2021-.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin
hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät
esitykset sekä tehdyt havainnot antavat
aihetta. Erityisestj- katselmuksessa on todettava:
1-. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua
hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla

suoritettuj en toimenpiteiden kanssa ;
3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu
ohjesäännon mukaisesti ja
4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito o1lut
sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
l,iite 3
Taloudenhoitaj an esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hautausmaiden
katselmuspöytäkirjat oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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AVUSTUSHAKEMUS KAINUUN LOTTIEN

JA PIKKULOTTIEN

MUISTOKIVEN

RAHOITTAMISEKSI

Kainuun Lottaperinneyhdistys ry pyytää awustusta Kainuun
Lottien ja pikkulottien muistomerkkihankkeelle.
Liite 4

Taloudenhoitaj an esitys
Kirkkoneuvosto myöntää muistomerkkihankkeelle awustusta
300,00 euroa.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KrINTErsröryönvuvrÄ
KN 18 .2.2021, 28 S
AWO HUOVISEN ALOITE KIRKKONEWOSTOLLE

Auvo Huovinen esittää, että perustetaan kiinteistöhoidon
j a -kunnossapitoj ohtokunta.

Taloudenhoitaj a esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
perustaa ki inteistöj ohtokunnan
taloudenhoitajan/kirkkoherran awuksi ja nimeää
johtokunnan jäsenet. Kiinteistöjohtokunnalle maksetaan
palkkiosäännön mukaiset palkkiot (30 €/kokous) .
Taloudenhoitaja kutsuu johtokunnan tarvittaessa kool1e.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
KV 2.8.202]- 24
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AII\/O HUOVISEN ALOITE KIRKKONEWOSTOLLE

Auvo Huovinen esittää, ettå perustetaan kiinteistöhoidon
j a -kunnossapitoj ohtokunta.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
perustaa ki inteistöj ohtokunnan
taloudenhoitajan/kirkkoherran awuksi ja nimeää
johtokunnan jäsenet. Kiinteistöjohtokunnalle maksetaan

palkkiosäännön mukaiset palkkiot (gO €/kokous) .
Taloudenhoitaja kutsuu johtokunnan tarvittaessa koolle.

Ensin käytiin keskustelu johtokunnan ja nimeämisen
vä1i11ä, jossa keskustelussa kannatusta sai työryhmän
nimeäminen.

EIIl Karppinen esitti työryhmän puheenjohtajaksi Auvo
Huovista ja asiantuntijajäseneksi Hannu Mustosen ja
jäseniksi Heikki Pulkkisen, Sirpa Akkasen ja Sinikka

Korhosen.
Paatos

Päätettiin nimetä johtokunnan sijaan työryhmä, jonka
jäseniksi valittiin puheenjohtajaksi Auvo Huovinen ja
asiantuntijajäseneksi Hannu Mustonen ja jäseniksi Heikki
Pulkkisen, Sirpa Akkasen ja Sinikka Korhosen.

Pöytäkirjan tarkaetajien nimikirjaimet
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KI INTETSTöTYÖNYUNU|N TÄYOENT]IMINEN

Kirkkovaltuusto päätti kokoukseen 2.8.2021- nimetä
johtokunnan sijaan työryhmän. Kirkkoval-tuusto valitsi
työryhmään puheenjohtajaksi Auvo Huovisen ja
asiantuntijajäseneksi Hannu Mustosen sekä jäseniksi
Heikki Pulkkisen, Sinikka Korhosen ja Sirpa Akkasen.
Työryhmän nimeäminen kuuluu kirkkoneuvoston tehtäviin,
joten kj-rkkoneuvostolla on oikeus täydentää työryhmää.
Tal-oudenhoitaj an esitys

Kiinteistötyöryhmään täydennetään asiantuntij aj äseneksi
metsäasiantuntijaksi Arto Tolonen.

Hannu Keränen, sekä

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
KN

1
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SEURÄKUNTIEN KTINTEISTö.TEN KUNTOARVIOINNIN TEKEMINEN

Puheenjohtajan esitys

Kiinteistotyöryhmää kiitetään positiivisestä ja
arvokkaasta työstä. Valmistellaan kiinteistöjen
kuntoarviointien tekemiseen liittyvät seikat (kuten
aikataulut ja mahdollisten palkkioiden maksaminen)
seuraavaan kokoukseen.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti.
Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran
20 . 9 .2021- puheenjohtajan kutsusta. Kokouksessa olivat
kaikki muut työryhmän jäsenet paikaIla, paitsi Arto
Tolonen.
Osa kiinteistötyöryhmän

jäsenistä kävi tekemässä
kuntoarvion Ristijärven kirkossa 22. 9 .2021-.
Kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja lähetti kutsun
kirkkoneuvoston varapuheenj ohtaj a1le j a kirkkovaltuuston
puheenj ohtaj a1le infotilaisuudesta Ristijärven kirkon
kuntoarvion pohjalta. Kirkkoherra ja taloudenhoitaja
saivat tiedon infotilaisuudesta muuta kautta.
Osa kiinteistötyöryhmän jäsenistä on kokoontunut myos
13 . 1-0 .2021, puheenjohtajan kutsusta, taloudenhoitajaa
kokoukseen ei kutsuttu. Auvo Huovinen pyysi
kirkkoneuvoston jäsentä antamaan muistion tiedoksi
kirkkoneuvostolle

.
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Kiinteistötyöryhmän esitys kuntoarvio- ehdotuks::t"
Lr-r_te

5
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Kiinteistötyöryhmän jäsenten esitys työryhmän joustavan
toiminnan edellytyksiksi
,rohtoryhmä

käsitteli

kiinteistötyöryhmän esitystä kunto-

arvio-ehdotuksesta, automaatiotunnusten antamisesta sekä
palkkioiden maksamisesta.
Esitys

totesi, että kirkkoneuvoston päätöksen mukaan
kiinteistötyöryhmän kutsuu koolle taloudenhoitaja.
Johtoryhmä esittää kirkkoneuvostolle, ettei uusia
automaat j-otunnuksia anneta kiinteistötyöryhmän käyttöön,
mikäli nykyisillä tunnuksilla saadaan kiinteistötyöryhmän
haluamat tiedot. .Tohtoryhmä esittää myös, että laaditaan
tarpeen/aikataulun puitteissa kuntoarvioita kiinteistöj en
korjaustarpeista, joiden pohjalta tehdään 5-wuotis,Johtoryhmä

suunnitelma.

Kiinteistötyöryhmän jäseni11e maksetaan normaalit
kokouspalkkiot.
Paatos

Kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistötyöryhmän koo11ekutsuja on taloudenhoitaja.
Kiinteistötyöryhmä kutsutaan koo11e pikaisesti
kartoittamaan kiireelliset korj austarpeet.
Kiinteistötyöryhmä kartoittaa korjaustarpeet, jonka
pohjalta laaditaan 5-wuotissuunnitelma.
Kiinteistötyöryhmän j äsenil1e maksetaan normaalit
kokouspalkkiot.
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RrsrrJ.d,RVEN KTRKKo

Kiinteistötyöryhmän muistion (13 . l-0) mukaan kirkon
kunnollinen tuuletus pitää järjestää torniosan
sisäpuolelle mahdollisimman pian sekä 1isätä puuttuvat

rännit.

yhteydessä, silloinen
ja
projektipäällikkö
muut asiantuntijat esittivät, että
kirkonkeskiosassa olevat ilmanvaihtoaukot tukitaan sekä
ilmanvaihtokone sammutetaan, koska vaarana o1i paanukaton

Kirkon

maal-ämmön asennuksen

lahoaminen.

Esitys

Pyydetään Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy:tä, tai
vastavalta suunnittelijalta, joka on Kirkkohallituksen
hyväksymä yritys, laatimaan kirkon kunto-arvion.
Pyydetään Hannu Mustosta seurakunnan edustajaksi

prosessiin. Prosessi aloitetaan mahdollisimman pian.
Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti.
]-39
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MUUT

ESILLE TULEVAT ASIAT

Ristijärven seurakuntakodin keittion ulkoportaisiin
hankitaan kaiteet.
r40

s

TLMOITUSASTAT

Liitteenä Rauni Pennasen, taloushallinnon asiantuntija
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulista, laatimat
Paltamon seurakunnan talous 2021- sekä talousanalyysi
-raportit
Kirkkovaltuuston kokous maanantaina 15 .1-L.2021 k1o

00 srk-keskuksessa.
Paltamon srk Perinneyhdistyksen jäsen.
Tuta-neuvotteluja jatketaan; johtoryhmä tulee
esittämään toimistosihteerin toimen lakkauttamista ja
toisen kanttorj-vj-ran lakkauttamista I.7 .2022 alkaen,
kokouspalkkioista luowuttaisiin vuoden 2022 alusta
alkaen.
18.
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VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
L42
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KoKouKsEu p.liÄrrÄurNEN

Veisattiin virsi 1-46; a,4, jonka jälkeen puheenjohtaja
päätti kokouksen kIo 1-8.50.
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