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Paltamon seurakuntakeskus

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Muut osallistujat

Oikarinen Esa, pj.
Heikkinen Raimo
Huusko Ritva
Karppinen Elli, vpj.
Karppinen Kaisu
Keränen Hannu, varaj äsen
Möttönen Marja-Leena
Tolonen Eino

Pykäläinen Lauri
Haverinen Hannu, kirkkovaltuuston pj.

Koskela Reijo, kirkkovaltuuston vpj
Järvelä Tafia, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

ESA OIKARINEN

TARIA JARVELA
Tarja Järvelä

Esa Oikarinen

rÄsrtgLLvt esm,r
POYTAKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paiklo

Allekit'oitukset

121

$-144$

Paltamo

ll.l2.2ol9

EINO TOLONEN

RAIMO HEIKKINEN
Raimo Heikkinen

Eino Tolonen
POYTAKIzuA YLEISESTI

NÄrnÄvÄNÄ
Aika ja paikka

Paltamo 12.12.2019

Todistaa

ESA OIKARINEN

- 13.1.2020

Esa Oikarinen, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAUS

Veisattiin vlrrestä B säkeistöt 7-2.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

t22

Nro

S

2

KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA P}\ATÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 S (KJ 9:1) määrit.tää kirkkoneuvoston
kokoontumisajan ja paikan. Kirkkol-ain 7 luvun 4 S:n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
j äsenistä.
Tämä

esityslista on jaettu 4.12,20L9

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen lail-lisesti
tuksi ja päätösval-taiseksi.

koolle kutsu-

Kirkkoneuvosto: Totesi.

Pöytåkirjan tarkastajien niroikirjainet
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJI EN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä on ohje kirkkoneuvoston ohjesäännön

6

S: ssä.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
rossa ovat Eino Tolonen ja Raimo Heikkinen.

Vuo-

Kirkkoneuvosto: Valitsi Eino Tolonen ja Ralmo Heikkinen
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TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi kokouksessa esitetyn asialistan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi. Muissa asioissa käsitellään kirkkotilan
käyttö.

Pöytåkirjan tarkastaj ien nirniki-rjaiuret
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KOLBHTISUUNN]TELMA VUODELLE 2O2O

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodel-le
l-iitteen 1 mukaisesti

2020

Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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NUOR] SOTYÖNOHJAAJAN VIRANHOITO

Suvi Happo on toiminut tämän vuoden vs. nuorisotyönohjaajana. Virka on ollut täyttämättömänä edellisen nuorisotyönohjaajan Marja
Remeksen jälkeen. Suvi Happo on ilmolttanut, että hän on edelleen
käytettävissä nuorisotyönohjaajan tehtävään.

Esitys: Palkataan Suvi Happo vs. nuorj-sotyönohjaajan virkaan 1.1.3I.12.2420 väliselle ajalle. Palkkaus KirVesTes:n mukaisesti.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikir3aiuret
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PI ISPANTARKASTUKSESSA KÄSITELTÄVAT A]HEET

Pal-tamon seurakunnassa pidetään piispantarkastus tufevan vuoden
aikana. Piispantarkastusta suunnittel-eva kokous pidetään tilstaina
7 .I.2020 Paltamossa. Suunnittel-ua varten seurakuntaa pyydetään
keskustel-emaan ja ilmoittamaan, mlllaisia asioita piispantarkastuksessa tul-isi ottaa esll-Ie.

Esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee ehdotuksensa.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto toivoi, että keskusteluissa esifle
nostetaan Paltaniemen kuvakirkon holdon tul-evaisuus ja rakennemuu-

tos j a talous.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjairnet
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Työntekijöi1tä on pyydetty esittämään ensi vuotta koskevat koulutuksen yhteiseen koul-ut.ussuunnitel-maan merkittäväksi ja klrkkoneuvostoll-e hyväksyttäväksi esitettäväksi. Esitettävästä koul-utuksesta on il-maistava koulutuksen aihe, )ärJestävä taho ja kustannukset
sekä s€, onko koulutus työntekijän kannal-ta väIttämätön vai hyödy1l1nen (v /T) (liite 2)
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy l-iitteenä ol-evan koul-utussuunnitelman.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KOULUTUSAVUSTUKSEN ANOMINEN TUOMIOKAPTTULILTA

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta on anottavissa vähävaraisten seurakuntien koulutusavustusta. Pal-tamon seurakunnassa verotul-ot ovat vähentymässä viime vuotiseen nähden yli -12 eo:.d eivätkä
verotulot riitä kattamaan henkil-östö- ja muita välttämättömiä menoja. Lisäksi tul-evana ja sitä seuraavana vuonna metsän ja maanmyyntituloja on syytä varata Pal-taniemen kuvakirkon edessä olevan
julkisivuremontin kustannuksiin (kustannusarvio 650.000 euroa),
jolloin toimintamenojen kattaminen metsätuloilla on entistä rajoitetumpaa.

Esitys: Anotaan tuomiokapitulilta vähävaraisill-e seurakunnil-l-e
tarkoitettua koulutusavustusta liitteenä olevan koulutussuunnitel-man mukaisesti yhteensä 4940 euroa + kirkkoherran Saksan matkan
kulut.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien niurikirjairnet
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ALUEELLISEEN KESKUSREKTSTERIIN LIITTYMINEN

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Joul-ukuussa 20LB kirkkohallituksen täyslstunto linjasi, että kaikkien seurakuntlen on kuuluttava vuoden 2022 al-usta
lukien johonkln aluerekisteriin.
Kajaanin rovastikunnan yhteistyön johtokunnassa asiaa on käsitelty
l-äänirovastin johdolla ja johtokunnan kevääIlä 2079 asettamassa
työryhmässä. Työryhmän tehtävänä ol-i selvittää eri vaihtoehto;a,
yhtenä oman keskusrekisterin perustamista Kainuuseen. Suomussal--

mella 26.II.2079 pidetyn rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan
päätelmänä on ol-l-ut, ettei omaa rekisteriä voida perustaa vaan että kyseeseen Kainuun seurakuntien osalta tulee johonkin jo olemassa olevaan rekisteriin liittyminen.
Kuopion aluerekisterin rekisterinjohtaja Mika Pul-kkinen tieduste1ee kirjeessään Palt.amon seurakunnan halukkuutta liittyä Kuopion
keskusrekisteriin. Seurakunnal-le tuleviksi kustannuksiksi on arvi-

oitu 2,10 €/jäsen. (Liite

3)

Esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee asiassa päät.öksensä.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto totesi, ettå seurakunnall-e paras
mahdollinen siirtymäajankohta L.I.2022.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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ESTTYS SUORITUSLISÄN JAKAMISESTA TYÖNTEKIJÖIDEN KESKEN

Kirkon työmarkkinaosapuol-et ovaL sopJ-neet, että vuoden 7.I.2020
alusta lukien seurakunnissa jaetaan eril-Ilnen I,I %:n suoritusl-isä
tarkastelujakson jä1keen käytävien yksilöllisten arviointien perusteel-i-a. Jakoperusteet on hyväksytty kirkkoneuvostossa aiemmin
tänä vuonna. Käytävien työnsuoritusten arviointikeskustelujen perusteell-a esimies (kirkkoherra) tekee arvioinnin ja esityksen
työntekijöi1le makset.tavan suorituslisän jakamisesta.

Esitys: Kirkkoherra käy työntekijöiden kanssa suoritusl-isäkeskustelut mahdollisimman pikaisesti ja tekee keskustelujen pohjalta
esityksen suoritusl-isän jakamisesta I.7.2020 al-kaen.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet

lql-{'

ET

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAI{INEN

Paltamossa

/

ZOtg

m0n

Kirkkoneuvosto

1?2

Päivämäärä
9 . 12 .20L9

Pykä1ä

r32

Sivu
I2

€

Nro

72
LAUSUNTOPYYNTÖ ]TÄ-SUOMEN IT-ALUEKESKUKSEN JOHTOSAÄNNÖN
MUUTTAMISESTA

Seurakunnan ja IT-aluekeskuksen välisen sopimukseen perustuvan
al-uekeskuksen johtosäännön 3 S:ään esitetään tehtäväksi muutoksia.

Muutokset koskevat jäsenten val-intaa IT-aluekeskuksen johtokuntaan.
Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä, joista toinen on pu-

heenjohtaja, ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Joensuun
ev.Iut seurakuntayhtymä val-itsee johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Loput seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä
valitaan rovasti- kunnittain
IT-aluekeskuksen johtokunta esittää 3 S:n muuttamista seuraavasti:
"Al-uekeskuksen toimlntaa johtaa ja val-voo johtokunta, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan varsj-naiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan aina neljäksi (4)
vuodeksi kerral-l-aan. Toimintakausi vastaa kirkkoval-tuuston toimintakautta. Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy siten, että isäntäseurakuntayhtymällä on johtokunnassa kaksi jäsenpalkkaa, joista toinen on puheenjohtajan paikka. Tämän lisäksl jäsenmääräl-tään kolmel-la suurimmal-la seurakuntatal-oudella on kull-akin yksi (1) jäsenpaikka johtokunnassa. Kaiklll-a edell-ä mainituilla johtokunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Loput jäsenet valitaan rovastj-kunnlttaln tuomiorovastikuntaa l-ukuun ottamatta siten, että kukin rovastikunta valitsee lohtokuntaan yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Kuopion
hiippakunnan ulkopuoliset fT*aluekeskuksen sopijaseurakunnat tulkitaan tässä yhteydessä kuuluvaksi siihen rovastikunt.aan, ;ohon ne
kuuluvat ennen hiippakuntajaon muutosLa. Edustajaksi voj-daan valita seurakunnan viranhaltija, toimlhenkilö tai- muu luottamushenki1ö. Valinnassa on syytä kiinnittää huomiota henkilön IT.

asiantuntemukseen. "

Esitys
o.l-evan

Kirkkoneuvosto esit.tää kirkkovaltuustolle, että voimassa
sopimuksen 3 S:n muutos hyväksytään esitetyssä muodossa.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MAAOMAISUUDEN

MYYNTI (RANTA-AHON T]LA ISO_MELASELLA)

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 6.11 .2019 kilpailuttaa esitl-ä
ol-Ieen Ranta-ahon til-an arvioimisen ja kiinteistönvälityksen ja
pyytää tarjouksen Metsänhoitoyhdistykseltä ja Otso Metsäpalvel-ut
Oy: 1tä

.

Metsänhoitoyhdistys ry:n ja Osto Metsäpalvelut Oy: tarjoukset
llitteenä. (Iiitteet 4 )a 5). Lisäksi on saatu Heikki Meriläiseltä
tarjous kiinteistönväIityksestä hintaan 2,98 % (sis. al-v:n).

Esitys: Kirkkoneuvosto tekee päätöksen asiassa.
Kirkkoneuvosto: Keskustelun pohjalta kirkkoherra esitti, että Ranta-Ahon tila-arvio teetätetään Metsänhoitoyhdistys ry:IIä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VIRKAVAPAA-ANOMUS

Ristijärven seurakunnan virkavapaalla olevan kirkkoherra Paul-i Kiviojalle on myönnetty virkavapaata 1.1-30.4.2020. TäI1ä hetkellä
virkaa I.3.2019 1ähtien osittain (60å) hoitava pastori Matti Malinen on ilmoittanut voivansa harklta jatkoa, mutta miel-el1ään myös
jättävänsä tehtävän. Pal-tamon ja Rlstijärven seurakuntien vä]isessä yhtelstyön tiivistämlstä ja mahdoll-ista l-litosta koskevissa
neuvotteluissa yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona on pidetty
Paltamon seurakunnan kappalaisen Marjatta Leinosen sij-rtymistä
osa-aikaisesti (60 %) virkavapaalle Paltamon seurakunnan kappalaisen virasta siirtyäkseen osa-aikaisesti (60 %) Ristijärven seurakunnan palveluksen kyseisel-le ajalle. Virkavapaudesta päättää Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli. Kirkkojärjestyksen mukaan yli
kahden kuukauden virkavapaa-anomuksista on pyydettävä seurakunnan
lausunto.

Esitys: Kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Marjatta Leinosen vj-rkavapaa-anomusta tullakseen määrätyksi Ristijärven seurakunnan
osa-aikaisen seurakuntapastorin (kappalaisen) tehtävään 7.2.30.4 .2020 välisel-le aja11e.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyl puheenjohtajan esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien ninikirjairnet
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OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Ristijärven seurakunnan piispantarkastuksen loppulausunnossa
22.9.2019 seurakunnan tehtäväksi on asetettu seurakuntarakennetta
koskevan selvitystyön käynnistäminen (kohta 3). Selvitystyön tarkoituksena on varmistaa seurakuntatyön jatkuminen RistijärvelIä
myös vuodesta 2027 eteenpäin. Selvityksessä tul-ee objektiivisesti,
siis väestökehitykseen ja talouden tunnuslukuihin perustuen, arvioida eri vaihtoehtoja, myös seurakuntaliitosta.
Paltamon ja Ristijärven seurakuntien vä1i11ä on käyty neuvotteluja

yhteistyön t.iivistämisestä ja mahdoll-isesta seurakuntien liittymisestä. Vaihtoehtojen selvittämistä varten on kirkkohal-l-ituksen hyväksymää asiakirjaa "Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän
perustamista koskeva hallinnollinen ohjej-stus" (Kirkkohallituksen
yleiskirje 2I/20L6) noudattaen nimettävä seurakuntien työntekijöistä ja päättäjistä koostuva ryhmä (ohjausryhmä) valmistel-emaan
mahdollisia rakennemuutoksia seurakuntien väl-il-1ä.

Esitys: Perustetaan Ristijärven seurakunnan kanssa yhteinen ohjausryhmä, johon kirkkoneuvosto nimeää kol-me luottamushenkilöä ;a
yhden työntekijö1den edustajan Paltamon seurakunnasta
Työryhmä val-mistel-ee ja ohjaa seurakuntaj aon muutoksiin liittyviä
asioita kummankin seurakunnan hal-l-intoelimien päätöksentekoa var-

ten.

Työryhmän tukena

toimii selvltysmies.

Kirkkoneuvosto: Nimesi l-uottamushenkilöedustajaksi Hannu Haverisen, Reijo Koskelan ja Marja-Leena Möttösen. Kirkkoherra toirnii

ohjausryhmässä viran puolesta ja työntekijäedustajaksi valit.si Sarl Mikkosen.

Pöytåkirjan tarkastajien nirnikirjairnet
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TALOUSARVIOESITYS

JA

TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2O2O

Esittely: Kirkkojärjestyksen 15 luku 2 S:
"Tal-ousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ; a taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnal-liset ja tal-oudel-Iiset tavoitteet
kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitel-man
ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi.
Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitel-ma on l-aadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kol-men vuoden suunnittel-ukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Tal-ousarvion hyväksymisen
yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama
afijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion l-aatimisvuonna
kertyväksi arvj-oitu yli- tai alijäämä.
Tal-ousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnal-l-isten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa
on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot ot.etaan tal-ousarvioon brutt.omääräisinä. Tal-ousarviossa on
käyttötalous- ja tul-osl-askelmaosa sekä investointi- ja rahoi-tusosa. "

Kirkkojärjestyksen 15 luku 3 S:
"Kirkkoval-tuuston on hyväksyttävä seurakunnan )a yhteisen kirkkoval-tuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja tal-oussuunnitel-ma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa."
Kirkkoval-tuusto päätti kokouksessaan 14.LL.2019 Paltamon seurakunnan tul-overoprosentiksi I | -15 .

Talousarvion kehykset vuodel-l-e 2020 ja suunnj-telma vuosille 202I2422 on laadittava siten, että tal-ous on tasapainossa. Vuoden 2020
talousarvio osoittaa 2I.066 euron yfijäämää.

latkuu. . .
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otettu huomioon Paltaniemen kuvakirkon julkisivuremontin suunnittelumääräraha 42. 480 euroa. Julkisivuremonti-n kokonaiskustannukset ovat n. 650.000 euroa. Tämän suuruusluokan investointia ei voida rahoittaa muutoin kuin ottamalla
l-ainaa tai myymäl1ä omaj-suutta. Lainan ottaminen investointeihin
rasittaa tul-evien vuosien tal-outta entisestään. Vuosikatteen tulisl riittää kattamaan vuosittaiset lainojen lyhennykset. Investoint.eihin on mahdol-l-ista hakea rakennusavustust.a Kirkon keskusrahasVuoden 2020 talousarviossa on

tolta.

Vuoden 2020 talousarvio on l-aadittu siten, että varsinaiset toimj-ntamenot pienenevät vuoden 2019 talousarviosta I01,2L5 euroa.
Palkkoihin on huomioitu palkantarkistukset 22. Lomarahat maksetaan
vuonna 2020 täysimääräisenä. Palkka- ja henkilösivukulut pienenevät vuoteen 2079 verrattuna 18.652 euroa ja ovat yhteensä 367.131
euroa.

Taloussuunnitelma 2021" 2022 on laadittu siten, että toimintatuotot pysyvät suunnil-l-een ennal-laan ja (metsänmyyntiä
150.000/vuosi) henkilöstökulut ja muut toimintakulut nousevat vain
vähän.

Toimintatuot.ot yhteensä 203.320 €, metsätalouden tuotot 150.000 €,
verotulot ja val-tionrahoitus 588.000 €.
Toimintakul-ut yhteensä 591.981 €t verotuskulut 9.3I2 €, keskusrahastomaksut 36.1 00 €, poistot 37.561 €.
Lainan lyhennys 45.000 € ja korkokulut 2.000 €. Investoinnit
42.480

Vuosikate on 58.627 euroa ylijäämäinen.
Tuloslaskelma näyttää 21.066 euroa ylijäämää.
Toimintasuunnitelma vuodel-le 2020, Iiite
vuodell-e 2020, liitteet
1a-lf .

6 ja talousarvioesitys
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Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Iiltteenä ol-evan tal-ousarvioesityksen ja toimintasuunnitel-mat vuodell-e 2020 ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi toimintasuunnitel-mat esitetyssä muodossa.
Hyväksyi tal-ousarvioesityksen seuraavalla lisäykse11ä :
- avustus Klrkon Ulkomaanavul-le 1500 euroa (tili 482000).
Muutoksen jälkeen tul-osl-askel-ma näyttää I9.566 euron ylijäämää.
Toimintakul-ut yhteensä ovat 693.48I euroa.
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HAUTA]NHOITORAHASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLB 2O2O

Esittely: Toimintatuotot 29.800 €, toimintakul-ut 29.075 €, rahoitustuot.ot 810 €
.

Tuloslaskefma näyttää ylfjäämää 1.535 euroa.
Tal-ousarvio vuodelle 2020, Iiite

B.

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvioesityksen vuodel-1e 2020 ja 1ähettää sen edell-een kirkkoval-tuuston
vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.
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RAKENNUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN PALTANIEMEN KUVAK]RKON JA

KELLOTAPUL]N JULKISIVUKORJAUKSI ]N

Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy on l-aatinut L1- ja L2- tason
suunnitelmat Paltaniemen kuvakirkon julkisivuremontti-a varten.
Julkisivua korjataan vaurioitunein ja lahonnein osin ja maalataan.
Hankesuunnitel-ma ja kustannusarvio liitteenä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 612.5L4 € sisältäen eril-lisen wc-rakennuksen rakentami s kustannukset

.

Kirkon keskusrahastolta on mahdol-lista anoa rakennusavustusta korjauksia varten. Hankkeen tarkempi suunnittelu ja kilpailutus on
tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana ja varsinainen korjaustyö
vuoden 2027 kesä11-ä . (Liitteet 9-11
)

Esitys: Anotaan Kirkon keskusrahastolta rakennusavusta liitt.eenä
olevan hakemuksen mukaisesti 31,2.133 €. Hakemukseen l-iitetään tarvittavat suunnitefmat.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.
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ANOMUS KANTTORTN

VIRAN OSA-AIKAISTAMISESTA

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan L4.IL.2019 päättänyt kirkkoneuvoston esityksestä yksimielisesti hyväksyä Paltamon seurakunnan
kanttorin viran osa-aikaistamisen kokoaikaisesta B0 ?: ksi viraksi
viranhaltijan kanssa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jä1keen.
Asia on kuitenkin virheellisesti käsit.el-ty alistusas j-ana. Kirkkolain 6 luvun 52 S: n mukaan kanttorin virka voidaan tuomiokapitulin
suostumuksel-1a muuttaa osa-aikaiseksi, jolloin kyse on l-uvan anomisesta tuomiokapitulilta.

Kirkkolain 5 l-uvun 52 S: n 1 momenttiin viitaten osa-aikai-staminen
on perustel-tua, kun "viranhaltilan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästl taloudel-lisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön uudel-leen järjestelyjen vuoksi taikka muista
niihin verrattavista syistä".
Tuomiokapituli edellyttää, että anomukseen liitetään kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 2I/20L6 "Rakennemuutosten hal-l1nnoll-inen
ohjeistus ja puuttumiskynnysten määrittely" liitteenä olevan ohjeen "Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista
koskeva hallinnollinen ohjeistus" Iiitteessä mainittuien puuttumiskynnysten mukainen selvitys.
Esitys: Kirkkoneuvosto anoo Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta
J-upaa Pal-tamon seurakunnan kanttorin viran osa-aikaistamiseen B0
%: ksi tal-oudel-lisista syistä I.I.2020 al-kaen.
Tähän anomukseen l-iitetään selvitys kirkkohall-ituksen yleiskirjeen
nro 27/20L6 "Rakennemuutosten hallinnol-linen ohjeistus ja puuttumiskynnyksen määrittely" l-iitteenä ol-evan ohjeen llitteessä mainittujen puuttumiskynnysten mukaj-nen selvitys sekä selvitys yhte

j-stoimintaneuvotteluj en

Lisäksi todetaan, että
kanttorin virka.

käymi sestä

.

Pal-tamon seurakunnassa on ainoastaan yksi

jatkuu...
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Puuttumlskynnys kohta 1.: Negatiivi-nen vuosikate ja riski negatii-

visiin t.ilinpäätöksiin on suuri.

Puuttumiskynnys kohta 7 .: Verotulojen ennustetaan vähenevän suhteessa henkilöstömenoihin.

Klrkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.
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MUUT ASIAT

1)

Kirkkotil-an käyttö

esitteli kirkkotilan muutosta siten, että urkuparven
poistetaan
pari penkkiriviä, joidenka tilall-e hankltaan pöyalta
dät ja tuol-it kirkkokahvien nauttimista varten kirkkotilassa.
Hannu Keränen

Kirkkoneuvosto: Valtuutti Hannun Keräsen perustamaan työryhmän,
jonka tehtävänä on laatia suunni-telma kirkkotilan takaosan muuttamisesta avoimeksi tilaksi.

2)

Seurakuntakeskuksen tilojen

käyttö

e l- ent e rveys yhdi s t ys Leppäkerttu on anonut seurakunnalta tilankäytt.ö mahdol-l-isuutta kokoontumisia varten.

Mi

Esitys: Tarjotaan yhdistykselle seurakuntakeskuksen vierashuonetta
kokoontumisia varten.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.
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Kirkkovaltuust.on kokous to L9.L2.20L9 klo
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VALITUSOSO]TUS

Esitys: Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Kirkkoneuvosto: Liitti.
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PÖYTÄKIRJAN NAHTAvÄNÄOT,O

JA SIITÄ

ILMOITTAM]NEN

Esitys: Pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä 12.12.2019 13.1 .2020 kirkkoherranvirastossa, Kirkkokuja I,
klo 9 - L2.
Kuulutus kokouksesta ja nähtävänä olosta pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajaIla 4.72.2019 13.1 .2020.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.
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KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenj

ohtaj ap äätti kokouksen klo 20.05.

Veisattiin

v irs

i
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