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Paltamon srk-keskus

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijär

Poissa

Muut osallistujat

ALLEKIzuOITUKSET

Heikkinen Mauno, puheenjohtaja
Heikkinen Raimo
Heikkinen Ville
Huovinen Auvo
Karppinen Elli
Keränen Paavo
Kurkinen Kaisa
Manninen Teija
Möttönen Marja-Leena, varapuheenjohtaj a
Tolonen Eino
Leinonen-Vierma Riitta, varajäsen
Väisänen Tuula, varaj äsen
Huusko Ritva
Korhonen Sinikka
Niskanen Risto
Saastamoinen Jyri
Savikko Minna

Sirpa Akkanen, sihteeri

Puheenjohtaja

Sihteeri

MAUNO HEIKKINEN
Mauno Heikkinen
KASITELLYT ASIAT
POYTAKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Allekit'oitukset

SIRPA AKKANEN
Sirpa Akkanen

1$-10$
Paltamo 3L5.2022

TEIJA MANNINEN
Teija Manninen

KAISA KURKINEN
Kaisa Kurkinen

POYTAKIRJA YLEISESTI

wÄHrÄvÄNÄ
Aika ja paikka
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1S
KOKOUKSEN AVAUS

Veisattiin virsi 338, jonka ;älkeen puheenjohtaja avasi
kokouksen.

2S
KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA P7\ATÖSVALTAISUUS

Kirkkojär;estyksen B luvun 5 S:n mukaan
"Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja
ja kokouksen avaa 1ältään vanhin valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohta;a on valittu.
Kokouskutsussa on il-moitettava kokouksen aika ja paikka ja
siihen on l-iitettävä l-uettel-o käsiteltävistä asioista,
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenilIe viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon
ajan ennen kokousta" (KJ B:5).
Kirkkolain 7 luvun 4 S: n mukaan "seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet ;äsenistä on
saapuvi1la".

Tämä

esityslista

on

lähetetty postitse 24.5.2022.

Esitys Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

kooll-e

Päätös Kokous todettiin laiflisesti koolle kutsutuksi. Paikalla
oli 10 varsinaista ja 2 varaläsentä, joten kokous todettiin
päätösvaltaiseksi .
3S
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA 7\ANTENLASKIJoIDEN VALINTA

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 S:n mukaan
"Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämäl_lä tavalla,
jol1ei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai
;ohtosäännössä" (KJ 1:6)

.
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Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 S:n mukaan
"Kirkkoval-tuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti"
(KVT 4 S). Kirkon vaalilärjestyksen 4. luvun 13 S:n 2.
momentin mukaan kirkolliskokousedustajien vaalissa
"pöytäkirja on heti tarkastettava ja lähetettävä
vaalil-autakunnalle yhdessä vaalilippujen kanssa".

Esitys Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi val-ittiin Teija Manninen ja
Kaisa Kurkinen, j otka tarvi-ttaessa toimivat myös
ääntenlaskij oina.

4S
TYÖJÄRJESTYS

Esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsussa ilmoitetun
esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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RISTIIÄRVTN ALUESEURAKUNNAN ALUENEUVOSTON VARA,:ÄSNNEN VAL]NTA

Kaisa Tofonen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä
Risti;ärven afueseurakunnan alueneuvoston varajäsenenä.
Es

itys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
valitsee Kaisa Tofosen tilalle varajäsenen Ristij ärven
al-ueseurakunnan alueneuvostoon.

Päätös Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Eila
Helkkisen varajäseneksi Risti;ärven alueneuvostoon.
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SEURAKUNTAVAALIT 2022

Seurakuntavaal-it pidetään marraskuussa 2022. Vaaleil-la
val-itaan kirkkovaltuusto toimikaudefle 2023-2026.
Ennakkoäänestys on B.-72.11,. ja varsinainen vaalipäivä
20 . rL .2022

.

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että
seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin
vaal-ilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on
päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on
huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella
siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin
säädetään. (KL 23:195 2.mom) .
Vaal-it toimittaa seurakunnan vaafilautakunta, joka tulee
asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää
vaalilautakunnan puheen;ohtajan. Vaalilautakunta val-itsee
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.

(Kirkon vaalij ärj estys 2 : 4S
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiln,
vaalj-lautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että
vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 S:n
)

momentlssa tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin.
Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto val-itsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Jaostoista on muutoin sovel-tuvin osin voimassa, mitä
vaalilautakunnasta säädetään.
Vaal-il-autakunnan tehtäviin kuuluu useiden kuul-utusten

julkaiseminen. Kirkkovaltuuston on syytä päättää siitä,
missä sanomalehdessä tai
lehdissä kuulutukset ja
julkaistaan.
ilmoitukset
Kuulutuksesta, josta on il-moitettava lehdessä, otetaan
lehteen sen aihe ja pääsisäl-tö. Julkaistavaksi määrätty
kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen
julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava
paikkakunnalla yleisesti feviävässä sanoma-, paikallistai seurakuntalehdessä.
Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on
julkistettava jokaisessa seurakunnassa. Kaksikielj-sessä
seurakunnassa kuulutus on saatettava tietoon kummallakin
kiel-el-1ä. (Kirkkojärjestys 23:25 2.-3.mom.
)
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

kirkkovaltuusto asettaa vaal-ilautakunnan ja valitsee
vaalifautakunnan puheenjohtajan ja vähintään viisi
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä
siinä ;ärjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten
sijaan. Val-innassa on huomioitava kirkkolain 23:B S:n
vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia
päättää, että seurakunta jaetaan kahteen
äänestysalueeseen, joista toinen noudattaa Pal-tamon
kunnan ja toinen Ristijärven kunnan rajoja
val-itsee Koti-Ka; aani -l-ehden lehdeksi, j ossa

vaaleihin liittyvät viral-l-iset kuulutukset ja
ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät
julkaistaan. Kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan
myös seurakunnan kotisivuifl-a.
Päätös

Kirkkovaftuusto valitsi yksimielisesti :
Vaal-ii-autakunnan puheenjohtajaksi Markku Väisäsen.
- Varsinaisiksi jäseniksi; Pirkko Paananen, Eeva Mutanen,
Matja Häyrynen, Jukka Juutinen ja Matti Heikkinen.
- Varajäseniksi; 1. Teuvo Heikura, 2. Liisa Arvola,
3. Maria Juutinen,4. Osmo Härkönen 5. Marjatta
Pulkkinen 6. Pertti Mikkonen
Kirkkoval-tuusto päätti yksimielisesti jakaa seurakunnan
kahteen äänestysalueeseen, joista toinen noudattaa
Paltamon kunnan ja toinen Ristijärven kunnan rajoja.

Kirkkovaltuusto päätti ykslmielisesti valita
Koti-Kajaani -lehden 1ehdeksi, jossa vaaleihin liittyvät
viral-l-iset kuulutukset ja ilmoitukset sekä
ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. Kuufutukset ja
il-moitukset julkaistaan myös seurakunnan kotisivuilla
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KANTTORIN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 28.L2.202I perustanut
uuden kokoaikaisen kanttorin viran, johon virkaan
kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.3 .2022 valinnut
kanttori Natalia Novikovan 7.8.2022 alkaen. Nykyiset
seurakunnan kanttorin virat, kokoaikainen Piispainkokouksen muuta tutkintoa edellyttävä kanttorin virka
sekä osa-aikainen (653) piispainkokouksen muuta tutkintoa
edellyttävä kanttorin vj-rka voidaan l-akkauttaa.
Lakkauttamiselfe on tuotannollis-tal-oudeffiset perusteet,
jonka johdosta seurakunnassa on käyty kirkon yhteistoimintamenettelyn edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut
(TUTA-menettely)

Esitys

.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
l-akkauttaa kokoaikaj-nen piispainkokouksen muuta tutkintoa
edellyttävä kanttorj-n viran sekä osa-aikainen (653)
piispainkokouksen muuta tutkintoa edellyttävä kanttorin
viran L.8.2022 alkaen.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASTAT

- Kiinteistötyöryhmän tiedote 30.5 .2022
seurakunnan kirkkojen kunnosta.

Paltamon

9S
VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan kirkkol_ain 24-25

vai-i-tusosoitus.
10
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KOKOUKSEN

l_uvun mukainen

pi\ÄrtÄuruEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.58.
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