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KOKOUKSEN AVAUS
11 ja puheenjohtaja piti
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Nro 2
KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 S:n mukaan
"Kirkkoval-tuuston kutsuu kooll-e puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ol-Iessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este,
kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun val-tuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja 1a kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes val-tuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on il-moitettava kokouksen aika ja paikka ja slihen
on llitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkoval-tuuston )a kirkkoneuvoston jäsenllle viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaulul-la viikon ajan ennen kokoust.a" (KJ B:5).
Kirkkolain 7 luvun 4 S: n mukaan "seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvi1la".
Tämä

esityslista on postitettu 10.12.2079.

Esitys: Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen l-aillisesti
tuksi ja päätösvaltaiseksi.

kooll-e kutsu-

Kirkkovaltuusto: Valtuutettu Ritva Huusko ol,i estynyt osall-istu-

masta kokoukseen.
Kokous

si.

todettiin laillisesti

koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-
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PÖYTÄK]RJANTARKASTAJ]EN

JA ÄÄNTENLASKIJoIDEN VALINTA

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 S:n mukaan
"Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja alleklrjoittaa ja sihteerl varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämäl-lä taval-l-a, jollei
tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä" (KJ 7:6).
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 S:n mukaan
"Kirkkovaltuusto val-itsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että
pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti" (KVT 4 S) . Kirkon vaal-ijärjestyksen 4. luvun 13 S:n 2. momentin mukaan kirkolliskokousedustajien vaalj-ssa "pöytäkirja on heti tarkastettava ;a lähetettävä vaalil-autakunnall-e yhdessä vaalitippujen kanssa".

Esitys: Kirkkoval-tuusto valitsee
a) kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
b) kaksi ääntenlaskijaa.
Kirkkovaltuusto: Valitsi a) ja b)

Raimo Heikkinen

ja Marja-Leena

Möttönen.
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TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Kirkkoval-tuusto hyväksyy kokouskutsussa ilmoitetun esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyi.
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LAUSUNTOPYYNTÖ ITÄ_SUOMEN IT-ALUEKESKUKSEN JOHTOSAANNÖN
MUUTTAMISESTA

ja IT-al-uekeskuksen välisen sopimukseen perustuvan
aluekeskuksen johtosäännön 3 S:ään esitetään tehtäväksi muutoksia.
Muutokset koskevat jäsenten valintaa fT-aluekeskuksen johtokunSeurakunnan

taan.

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti Kuopion

ev.lut. seurakun-

tayhtymä val-itsee johtokuntaan kaksi jäsentä, joista toinen on pu-

heenjohtaja, ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Joensuun
ev.lut seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Loput seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä
valitaan rovastikunnittain.
IT-aluekeskuksen johtokunta esittää 3 S:n muuttamista seuraavastj-:
"Aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan varsinaiset jäsenet ja henkil-ökohtaiset varajäsenet valitaan aina neljäksi (4)
vuodeksi kerral-Iaan. Toimintakausi vastaa kirkkovaltuuston toimintakautta. Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy siten, että isäntäseurakuntayhtymällä on johtokunnassa kaksi jäsenpaikkaa, joista toinen on puheenjohtajan palkka. Tämän lisäksi jäsenmäärältään kolmella suurimmal-1a seurakuntataloudel-Ia on kullakin yksi (1) j äsenpaikka johtokunnassa. Kaikilla edellä mainitull-la johtokunnan jäsenillä on henkil-ökohtaiset varajäsenet.
Loput jäsenet val-itaan rovastj-kunni-ttain tuomiorovastikuntaa lukuun ottamatta siten, että kukin rovastikunta val-itsee johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Kuopion
hilppakunnan ulkopuoliset IT-aluekeskuksen soplj aseurakunnat tul-kitaan tässä yhteydessä kuuluvaksi siihen rovastikuntaan, johon ne
kuuluvat ennen hiippakuntajaon muutosta. Edustajaksi voidaan valita seurakunnan viranhaltija, toimlhenkilö tai muu luottamushenki1ö. Val-innassa on syytä kiinnittää huomiota henkilön ITasiantuntemukseen. "

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että voimassa
3 S:n muutos hyväksytään esitetyssä muodossa.

ofevan sopimuksen

Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.
Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjaimet
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LAUSUNTOPYYNTÖ TTA-SUOMEN IT_ALUBKESKUKSEN JOHTOSAÄNNÖN
MUUTTAMISESTA

Esitys: Kirkkoval-tuusto hyväksyy Itä-Suomen lT-aluekeskuksen johtosäännön 3 S:n muutoksen esitetyssä muodossa:
"Aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan varsinaiset jäse-

net ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan aina neljäksl (4)
vuodeksi kerrall-aan. Toimintakausi vastaa kirkkoval-tuuston toimintakautta. Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy slten, että isäntäseurakuntayhtymällä on johtokunnassa kaksi jäsenpalkkaa, joista toinen on puheenjohtajan paikka. Tämän l-isäksi jäsenmäärältään kolmella suurimmalla seurakuntatal-oudella on kullakin yksi (1) jäsenpaikka johtokunnassa. Kaikilla edel-Iä mainituil-la johtokunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Loput jäsenet valitaan rovastikunnittain tuomiorovastikuntaa lukuun ottamatta siten, että kukin rovastikunta val-itsee johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Kuopion
hlippakunnan ulkopuoliset IT-al-uekeskuksen sopij aseurakunnat tulkitaan tässä yhteydessä kuul-uvaksi siihen rovastikuntaan, johon ne
kuuluvat ennen hiippakuntajaon muutosta. Edustajaksi voidaan val-ita seurakunnan viranhaltija, toimihenkilö tai muu l-uottamushenki1ö. Valinnassa on syytä kiinnittää huomiota henkilön ITasiantuntemukseen. "

Kirkkovaltuusto: Hyväksyi esityksen.
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Esittely: Kirkko j ärj estyksen 15 l-uku 2 S:
"Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi. Tal-ousarviovuosi (tif ikausi ) on kal-enterivuosi.
Talousarvio sekä toiminta- ja tal-oussuunnitel-ma on Iaadittava siten, että edellytykset tehtävien holtamiseen turvataan.
Tulojen ja menojen on ol-tava tasapainossa kol-men vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkln enintään vii-den vuoden ajanjakson aikana. Tal-ousarvion hyväksymisen
yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama
alijäämä katetaan ottaen huomioon myös tal-ousarvion laatimisvuonna
kertyväksi arvioitu yli- tai a1ljäämä.
Tal-ousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tafousarviossa
on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ;a tul-oarviot otetaan tal-ousarvi-oon bruttomääräisinä. Talousarviossa on
käyttötal-ous- ja tulosl-askelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. "

Kirkkojärjestyksen 15 luku 3 S:
"Kirkkoval-tuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän tafousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitel-ma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa."
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan L4.17.2079 Pal-tamon seurakunnan tul-overoprosentiksi I t'7 5 .
Tal-ousarvion kehykset vuodell-e 2020 ja suunnitel-ma vuosil-l-e 20212022 on laadi-ttava siten, että tal-ous on tasapainossa. Vuoden 2020
talousarvio osoittaa 2I.066 euron ylijäämää.
j at kuu
Pöytåkirja.n tarkastajien ninikirjaimet
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otettu huomioon Paltaniemen kuvakirkon julkisivuremontin suunnittelumääräraha 42. 480 euroa. Julkisivuremontin kokonaiskustannukset ovat n. 650.000 euroa. Tämän suuruusluokan investointia ei voida rahoittaa muutoin kuln ottamalla
lainaa tai myymäI1ä omaisuutta. Lainan ottaminen investointeihin
rasittaa tulevien vuosien taloutta entisestään. Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan vuosittaiset lainojen lyhennykset. fnvestointeihin on mahdol-lista hakea rakennusavustusta Kirkon keskusrahasVuoden 2020 tal-ousarviossa on

tolta.

Vuoden 2020 tal-ousarvio on l-aadittu siten, että varsinaiset toimintamenot pienenevät vuoden 2019 talousarviosta L01.215 euroa.
Palkkoihin on huomioitu palkantarkistukset 22. Lomarahat maksetaan
vuonna 2020 täysimääräisenä. Palkka- ja henkilösivukul-ut pienenevät vuoteen 2019 verrattuna 18,652 euroa ;a ovat yhteensä 367.131
euroa.

Taloussuunnitelma 202L 2022 on Iaadittu siten, että toimintatuotot pysyvät suunni-l-leen ennallaan (metsänmyyntlä 150. 000/vuosi
ja henkilöstökulut ja muut toimintakulut nousevat vain vähän.

)

Toimintatuotot yhteensä 203.320 €, metsätalouden tuotot 150.000 €,
verotul-ot j a val-tionrahoitus 5BB . 000 €.
Toimintakul-ut yhteensä 69I.981 €, verotuskulut 9.3I2 €, keskusrahastomaksut 36.1 00 €, poistot 37.561 €.
Lainan lyhennys 45.000 € ja korkokulut 2.000 €. fnvestoinnit
42.480 €.
Vuosikate

on

Tul-osl-askelma

58.627 euroa yfijäämäinen.
näyttää 21.06o euroa ylijäämää.

Toimlntasuunnitelma vuode l- l-e 2020, liite
vuodell-e 2020, liitteet
1a-7f

6 )a talousarvioesitys
jatkuu...
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Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen ja toimintasuunnitel-mat vuodell-e 2020 ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuustol-le vahvi-stettavaksi.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyi toimintasuunniLelmat esitetyssä muodossa.
Hyväksyi talousarvioesityksen seuraavalla 1isäyksel1ä:
- avustus Kirkon Ulkomaanavull-e 1500 euroa (tili 482000) . Muutoksen jä1keen tul-oslaskelma näyttää 19.566 euron ylijäämää.
Toimintakul-ut yhteensä ovat 693 . 4 81 euroa.
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Esitys: Kirkkoval-tuust oh yväksyy seurakunnan talousarvioesityksen
j a toimintasuunnitelma tz 020.
Toimintatuotot yhteensä 203.320 €, metsätalouden tuotot 150.000 €,
verotulot ja valtionrahoitus 588.000 €. Toimintakulut yhteensä
693.48I €, verotuskul-ut 9.3I2 €, keskusrahastomaksut 36.7 00 €,
poistot 37 . 561 €.
Lainan lyhennys 45.000 € ja korkokulut 2.000 €. Investoinnit
42.480 €.
Vuosikate on 58.627 euroa ylijäämäinen.
Tuloslaskelma näyttää 19.566 euroa yfijäämää.
Toimintasuunnitel-ma vuodel-l-e 2020, liite
vuodel-le 2020, liitteet
2a-2f .

1 ja talousarvioesitys

Kirkkovaltuusto: Hyväksyi talousarvioesityksen ja toimintasuunnj-tel-mat esityksen mukaisesti.
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAI'4INEN

PaLtamossa

/?h

rw{q

_/

20L9

Pykätä

Päivåmäärä
9 . 12 .2019

Kirkkoneuvosto
Kir kkovalt.uusto

L31

19.12.2019

Sivu
19
11

64

KN 9 .L2.20t9

r31

Nro

S

11

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2O2O

Esittely: Toimintatuotot 29.800 €, toimintakulut 29.075 €, rahoitustuotot 810 €.
Tuloslaskelma näyttää ylijäämää 1.535 euroa.
Talousarvj-o vuodell-e 2020, liite

8.

Esitys : Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston tal-ousarvioesityksen vuodelle 2020 ja l-ähettää sen edelleen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyi puheenjohtajan esityksen.
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HAUTAINHO]TORAHASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2O2O

Esitys: Kirkkoval-tuusto hyväksyy hautainhoitorahaston tafousarvioesityksen vuodelle 2020 liitteen 3 mukaisesti.
Toimintatuot.ot

29.

800

€

toimintakul-ut

29

.015 €, rahoitustuotot

810 €.

Tuloslaskelma näyttää ylijäämää 1.535 euroa.

Kirkkoval-tuusto: Hyväksyi esityksen mukaisesti.
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Kirkkovaltuuston kokouskutsu ja esityslista toimi-tetaan jatkossa sähköisesti. Kokouksessa on saatavilla paperiset versj-ot.
Kirkkovaltuusto keskusteli hautausmaan valaistuksesta ja ilmaisi tahtotilansa, että kirkkoneuvosto al-olttalsl valaistuksen
suunnj-ttelun sen parantamiseksi vuoden 2020 aikana.
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VALITUSOSOITUS

Esitys: Liitetään pöytäkirjaan kirkkol-ain 24-25 luvun mukainen val-itusosoitus.
Kirkkovaltuusto : Liittl
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄvÄuÄOIO

JA SIITÄ ILMoITTAMINEN

Esitys: Pöytäkirja pidetää NV alitusosoituksi-neen yleisesti nähtävänä 23.L2.2019 22.I.202 0k irkkoherranvirastossa, Kirkkokuja I,
kl-o

9-1,2.

Kuul-utus kokouksesta ja nähtävän ån losta pidetään kirkkoherranvlraston ilmoltust.aululla ajaIla 1 2.20t9 22.1.2020.

Kirkkovaltuusto: Hyväksyi.
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KOKOUKSEN PMTÖS

Puheenjohtaja kiitti

kokouksen klo 19.00.

valtuut.ettuja kuluneesta vuodesLa ja päätti
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