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KOKOUSTIEDOT

AIKA

Tiistaina 8J22020 klo 16.00 - 18.56

PAIKKA

Paltamon seurakuntakeskus

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Karppinen Elli, vpj.
Heikkinen Raimo
Huusko Ritva
Karppinen Kaisu
Möttönen Marja-Leena
Pykäläinen Lauri

Oikarinen Esa, pj
Tolonen Eino

Muut osallistujat

Haverinen Hannu, kirkkovaltuuston pj
Akkanen Sirpa, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

KÄSITELLYT ASIAT
POYTAKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

ELLI KARPPINEN
Elli Karppinen

SIRPA AKKANEN
Sirpa Akkanen

111 $

-

130 $

Paltamo 9.12.2020

LAURI PYK,{LÄINEN
Lauri Pykäläinen

RAIMO HEIKKINEN
Raimo Heikkinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI

NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Paltamo 10.12.2020

- ILI.202l

Todistaa

Sirpa Akkanen. sihteeri

I

PALTAMON SEURAKUNTA

pöyrÄxrnrl

Kirkkoneuvosto

111

9t2020

8.12.2020

S

KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Elli Karppinen avasi
kokouksen.
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KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 S (KJ 9:1) määrittää
kirkkoneuvoston kokoontumisajan ja palkan. Kirkkolaln 1
luvun 4 S:n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Tämä

esityslista on toimitettu 3.I2.2020 sähköpostitse.

Esitys Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laiffisesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

koolre

Päätös Kokous todettiin laillisesti
koolle kutsutuksi. Paikalla
oli kuusi kirkkoneuvoston jäsentä, joten kokous todettiin
päätösvaltaiseksi.
113

S

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJI EN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä on ohje kirkkoneuvoston ohjesäännön
6 S: ssä.

Esitys Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenfaskijoina.
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksj- valittiin Lauri Pykäläinen ja
Raimo Heikkinen, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenl-aski j oina.

I74
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TYÖ.]ÄRJESTYS

Esitys Ki-rkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi
kokouksessa esitetyn esityslistan.
Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslista esitetyssä
työj ärj estykseksi .

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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TALOUSARVIOESITYS

JA

TOIMTNTASUUNNITELMAT VUODELLE 2O2I

Kirkko j ärj estyksen 15. l-uvun 2

S: n mukaan:
Jokaista kalenteri-vuotta varten laaditaan tal_ousarvio.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toimintaja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Tafousarviovuosi on
toiminta- ja taloussuunnitelman enslmmäinen vuosi.
Tafousarviossa ja toimj-nta- ja tal-oussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnal-liset ja taloudelliset tavoitteet.
Tal-ousarvio ja t.olminta- ;a tal-oussuunnitelma on laadittava
siten, että edellytykset tehtävien holtamj-seen turvataan.
Tulojen ja meno;en on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustell-usta syystä tätä pidemmän,
kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä
toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan
ottaen huomioon myös tafousarvion l-aatimisvuonna kertyväksi
arvioitu yIi- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja
toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot.
Talousarviossa on osoitettava, miten raholtustarve
katetaan. Määrärahat ja tufoarviot otetaan tafousarvioon
bruttomääräisinä. Tal-ousarviossa on käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen
kirkkoval-tuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä
toiminta- ja tal-oussuunnj-tefma viimeistään edellisen vuoden
joulukuussa (KJ 15:3).
Seurakuntatal-ouden taloutta on hoidettava hyväksytyn
talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä ja
henkilöstöä. Se on samalfa näiden ohjauksen ja valvonnan
väline. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää
muihin kuin tal-ousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä
enempää kuin niihin on osoitettu. Talousarvj_on sitovuus
koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11. 1L.2020 paftamon
seurakunnan tul-overoprosentiksi L,7 5.
Talousarvion kehykset vuodell-e 2021 ja suunnitelma vuosil-l-e
2022-2023 on faadittava siten, että tafous on tasapai_nossa.
Vuoden 202L talousarvio osoittaa 90.660 euron ylijäämää.
Vuoden 202I talousarviossa on otettu huomioon pal_tamon srkkeskuksen kiinteistöautomaation uusiminen 40. 000 sekä
hautarekisterin hankkiminen. Vuosikatteen tulisi riittää
kattamaan vuosittaiset lainojen lyhennykset.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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talousarvio on l-aadittu siten, että
varsinaj-set toimintamenot pysyvät vuoden 2020 tasolla
(Paltamo ja Ristljärvi yhteensä). Palkkoihj_n on huomioitu

Vuoden 202L

palkantarkistukset I.9

Z.

Taloussuunnitelma 2022 2023 on laadittu siten, että
toimintatuotot pysyvät suunnifleen ennaflaan ja
(metsänmyyntiä 200. 000/vuosi) henkilöstökulut ja muut
toimintakulut nousevat vain vähän.

Taloudenhoitajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy fiitteenä olevan
talousarvioesityksen ja toimintasuunnitel-mat vuodeffe
202L ja l-ähettää ne edel-leen kirkkovaltuustolle

vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
tafousarvion sitovuustaso on pääluokkatasojen loppusumma
käyttötal-ousosa, hautatoimi, kiinteistötoimi,
tufoslaskelmaosa ja investointiosa) .

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
L16
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA

Kirkkoval-tuuston jäsenet Hannu Haverinen, Kaisu Karppinen

ja Reijo Koskel-a ovat jättäneet eroanomuksen
henkilökohtaisesta syystä kirkkovaltuutetun tehtävästään
I.L.202I al-kaen. Kirkkolain 23 l-uvun 4 S:n 2 mom:n mukaan
fuottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Es

itys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
myöntää eron Hannu Haveriselle, Kai-su Karppiselle ja
Reijo Koskelal-le kirkkovaltuuston jäsenyydestä I.1.2027
alkaen.

ja Kaisu Karppinen poistuivat kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Hannu Haverin

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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KANTTORIN VIRAN OSA-AIKAISTAMINEN

kanttorin virka on olfut osa-aikainen (80 Z)
7.2.2020 alkaen tämän vuoden loppuun saakka
tuomiokapitulin suostumuksella. Kanttorin virka voidaan
osa-aikaistaa tuomiokapitulin suostumuksella määräajaksi
Kirkkolain 6 luvun 52 S: ssä sanotuil-Ia perustellla.
Seurakunnan

(KJ6luvun1S:n1mom.)

Kirkkolain 6 luvun 52 S: n mukaan täIl-aisia perusteita
voi-vat ol-1a "työtehtävien ol-ennainen ja pysyvä
vähentyminen taloudellisista syistä, työantajan tai
asianomaisen yksikön tehtävien uudel-l-een
järjestelyt taikka muu vastaava syy".
Kanttorin viran määräaikaisen osa-aikaistamisen
perusteena ovat työtehtävien ol-ennaiseen ja
pysyvään vähentymiseen johtaneet taloudel-liset syyt.
Seurakunnan on sopeutettava henkil-östön määrä

käytettävissä oleviin resursseihin.

Kymmenessä vuodessa

seurakunnan jäsenmäärä on l-askenut useil-la sadoilla

henkilöillä ja verotul-ot vähentyneet jäsenmäärän

vähentymisen myötä.
Seurakunnan jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 2.500

henkilöä.

Kanttorin viranhaltija Natalia Novikovaa on

kuul_tu

asiassa kehityskeskustelun yhteydessä käydyssä
keskustelussa 5.11 .2020.
Kirkkoherran esitys

Kirkkoneuvoston esittää Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulille, että se myöntää Paltamon seurakunnal-l-e
Kirkkojärjestyksen 6 l-uvun 1 S:n S 1 mom:n nojalla luvan
muuttaa seurakunnan kokoaikainen kanttorin virka osaaikaiseksi (80 å) määräajaksi 1.1. 3L.12.202I.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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KIINTEISTÖTYÖRYHUÄU ALOITE KIINTEISTÖNuornoN
KUNNON SEURANNAN TOTEUTTAMISEKSI

JA KlrnrersrÖIrn

Kiinteistötyöryhmä esittää, että kirkkoneuvostolle
esitetään säännöllisesti raportti kirkkoneuvoston
kokouksen välisenä aikana tehdystä kiinteistöjen hoidon
tolmenpiteistä ja niiden kustannuksista. Seurakuntien
yhdistymisen jä1keen tämä tehtävä voidaan sisä1lyttää
jonkun työtekijän työn lohtosääntöön.
Liite 2
Kirkkoherran esitys
Kiinteistönhoidon ;a kiinteistöjen kunnon seurannan
raportoiminen sj-säflytetään seurakuntlen yhdistymisen
jä1keen muodostuvan seurakunnan taloudenhoitalan/
talouspääl1ikön toimenkuvaan ja johtosääntöön.
Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisestl.
Kirkkoneuvosto päätti, että tarvittaessa perustetaan

kiinteistötyöryhmä taloudenhoitajan avuksi,
paljon.

seurakunnaffa on kiinteistöjä

I79
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KONTIOMÄEN KIRKON KIRJAIMET

Metallityö Härkönen on vi-j-me vuoden elokuussa lähettänyt
tarjouksen Kontiomäen klrkon seinään kiinnitettävien
metall-isten kirjainten val-mistamisesta. Teksti
"KONTIOMÄEN KIRKKO" tulisi näkymään kirkon julkisivussa
samanlaisin kir;aimin kuin on vastaava teksti vierej_sessä
Kontiomäen koulun seinässä. Tarjous, joka on arvoltaan
1.581 euroa (sis. alv) ei sisäl-l-ä asennusta.
Liite 3
Kirkkoherran esitys
Valtuutetaan taloudenhoitaja Sirpa Akkanen sopimaan
kirj ainten valmistamisesta Metal-lityö Härkösen kanssa
edeflyttäen, ettei liitteenä oleva tarjouksen
hinta/pyydettävän uuden tarjouksen hinta ole olennaisesti
muuttunut sekä sopimaan ulkopuolisen urakoitsijan kanssa

kir;ainten asentamisesta Kontiomäen kirkon julkisivuun.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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STUNAUSTILAISUUDEN KUKKALAITTEIDEN TELTNEET

Seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteelfa on
esitetty sel-vitettäväksi, olisiko kirkkoon mahdollista
saada tefine, josta kukkalaitteet olisi
siunaustil-aisuudessa helpompi ottaa. Nykyisin
kukkalaitteet on otettava osj-n tattlal_ta ja osin
alttarllle johtavilta portaitta. Vastaavj_a telineitä on
käytössä esimerkiksi Valoon Kappel-issa Kajaanissa.
Kirkkoherran esitys
Val-tuutetaan tal-oudenhoitaja Sirpa Akkanen yhdessä
seurakuntamestari-emännän kanssa selvittämään kirkkoon
sopivan telineen hankklmista siunaustilaisuuksien

kukkalaitteita varten ja tekemään esitys
kirkkoneuvoston kokoukseen.

seuraavaan

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
72L
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PALTANIEMEN SANKAR]HAUDAN MUISTOMERKK]

Paltaniemen sankarihaudan muistomerkkl on kaatunut ja
rikkoutunut. Pal-taniemeläiseltä Laatupuu Mustoselta on
saatu tarjous uuden muistomerkin val_mistamisesta ;a
asentamisesta entisell-e paikalleen. Muistomerkki
noudattelee profiilil-taan aikaisempaa muj-stomerkkiä.
Muistomerkin kustannukset ovat 2.000 euroa + afv.
Paltaniemen kuvakirkon ul-koverhouksen kunnostuksesta
vastaavan projektipääIlikkö Juha Vornasen mukaan
muistomerkin hankkiminen tarjouksen mukaisesta on
kannatettavaa.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Laatupuu
Mustosen 2.000 euron (0 a1v) tarjouksen pal_taniemen
sankarihaudan muistomerkin vafmistamisesta ja

asentamista.

Päätös

Liite

Kirkkoneuvosto hyväksyi tarlouksen, sillä edellytyksellä,
ettej- muistomerkin valmistaminen riko tekijänoikeuslakia.

Pöytäkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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KI INTETSTÖTYÖRYHMÄN

;Äsnuleu

PALKKToT

Kirkkoneuvoston ;äsen esittää, että kiinteistötyöryhmän

jäsenille maksettalsiin kokouspalkkiot kokouksista, jotka
kiinteistötyöryhmä on pitänyt tämän vuoden aikana.

Kirkkoherran esitys
Kiinteistötyöryhmän jäsenille Auvo Huovi_se1le, Hannu
Keräselle ja Hannu Mustoselfe maksetaan kokouspalkkiot
seurakunnan normaalin kokouspalkkiokäytännön mukalsesti.
Puheenjohtaja Elli Karppinen esitti, että
kiinteistötyöryhmän jäseni1le maksetaan kokouksista
johtokuntien kokouspalkkion mukaj-nen korvaus laskutuksen

mukaan
Päätös

L23

(muistiot/pöytäkirjat laskun liitteeksi)

.

Kirkkoneuvosto kannatti yksimierisesti puheenjohtaja Erri
Karppisen esitystä.
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KAINUUN KANSANLÄHETYKSEN TOIMINTA-AVUSTUS

Kainuun Kansanlähetys ry anoo seurakunnalta toimintaavustusta vuodelle 202L. Kansanlähetys on toiminut kanssa
mm järjestämällä yhteistyössä seurakunnan kanssa
Pal-tamossa vuosittaiset Raamattu- ja lähetyspäivät.

Liite

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto myöntää Kainuun Kansanlähetys ry:1Ie
euron toiminta-avustuksen vuodel]e 202I.

5
2OO

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
724
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LAHJO I TUSVAROJEN T<,IYTTÄUTMEN

Matti Mäkäräiseltä 5.000
euron tahjoituksen käytettäväksi "seurakunnan
diakoniatyöhön, lapsi- ja nuorisotyöhön, perhetyöhön ;a
tal-oudel-l-isiin vaikeuksiin joutuneill-e".
Pal-tamon seurakunta on saanut

Työntekijäkokouksessa esille nousi lasten ja perheiden
tukeminen kohdentamalla tahjoitusvaroja huonoon kuntoon
päässeen lasten leikkipai_kan korjauksiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjainet
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Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että 5.000 euron
lahjoitusvaroista 4.000 euroa käytetään l-asten
leikkipaikan laittelden uusimiseen ja 1.000 euroa
siirretään diakonirahastoon vähävaraj_sten )a
taloudell-ista apua tarvitsevien auttamiseksi.
Kaisu Karpplnen esitti, että leikkipaikkalaitteiden
uusiminen toteutetaan budjettivaroj-n ja saatu lahjoitus
käytetään seurakunnan diakoniatyöhön, lapsi- )a
nuorisotyöhön, perhetyöhön ja taloudel_l_isiin vaikeuksiln
j

Päätös

outuneille.

Kirkkoherran esitystä kannatti Marja-Leena Möttönen.
Kaj-su Karppisen esitystä kannattivat Ritva Huusko ja
Laurj- Pykäläinen. Suoritettiin kädennosto äänestys.
Kirkkoherran esitystä kannatti Marja-Leena Möttönen ja
Kaisu Karppisen esitystä kannattivat viisi
kirkkoneuvoston jäsentä.
Kirkkoneuvosto päätti, että Matti Mäkäräiseltä saatu
lahjoitus 5.000 € käytetään seurakunnan diakoni-atyöhön,
lapsi- ja nuorisotyöhön, perhetyöhön ja taloudellisiln

vaikeuksiin j outuneille.
L25
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PALTANIEMEN KUVAKTRKON VÄRIN VALITSEMINEN

Paltaniemen kuvakirkon ja kellotapul_in jutkisivumaalaus
toteutetaan kesälJ-ä 202I. Kirkon julkislvun
maalauskerrostumista on tehty kattava väritutkimus.
Kirkko on oflut pitkään värisävyttään kel-tainen. Kirkon
pohjoissivuun on kesä11ä 2020 tehty yhteensä seitsemän
koemaalausta kel-taisen eri sävyj-11ä. Museoviraston

intendentti Teiju Autio suosittaa käytettäväksi
koemaalauksen nro 7 (koemaalauksissa kolmas oikeatta)
valitsemista maal-auksessa käytettäväksi värisävyksi.
Maalaus on tarkoitus toteuttaa Uula -pellavaöljymaaleja
käyttäen. Ikkunanpuitteisiin tulee vafkoinen värisävy.
Värisävyvaihtoehdot esitellään tarkemmin kirkkoneuvosto
kokouksessa.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto val-itsee Paltaniemen kuvakirkon ja
kellotapul-in julkislvujen ul-komaalauksessa käytettävän
värisävyn.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjainet
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Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti siirtää asian

käsittelyn seuraavaan

kokoukseen.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT

El ollut.
L21
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ILMOITUSASIAT

- Kuopion aluerekisteri tiedustel-ee mahdol_lisuutta liittyä
keskusrekisteriin aiottua aiemmin vuoden 202I aikana
- kirkkovaltuuston kokous 16.72. klo
728

18.00

S

VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

129
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄoLo

JA SIITÄ

ILMo]TTAMTNEN

Pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti
nähtävänä 70.72.2020 11.1 .202I kirkkoherranvirastossa,
Kirkkokuja I, klo 9 - 12.
Kuulutus kokouksesta ja nähtävänä olosta pidetään
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla
I0.L2.2020 11.1.202I.
130
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kl_o 18.56.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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