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KOKOUKSEN AVAUS, ALKUHARTAUS SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN
JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston tai sen jaoston
kokoukseen on toimitettava jäsenille ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista,
käsiteltävien asioiden luettelo.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.05, jonka jälkeen pidettiin alkuhartaus.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(2.) 70 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa noudatetun aakkosjärjestyksen mukaan.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Määttä ja Sirpa Pääkkönen.

(3.) 71 §

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Kokouksessa noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.

PÄÄTÖS:
Päätettiin noudattaa esityslistan mukaista työjärjestystä. Muissa asioissa päätettiin ottaa käsiteltäväksi vapaussodan muistomerkin kunnostaminen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kuhmon seurakunnan diakonian virka on ollut haettavana 29.6. 2018 saakka.
Hakemuksia saapui kuusi kappaletta:
- Sairaanhoitaja-diakoni, erityissairaanhoitaja Anu Haverinen
- Sosionomi (AMK) – diakoni, tradenomi, lapsi- ja perhetyöntekijä, Minna Honkanen
- Sairaanhoitaja (AMK) – diakonissa, lähihoitaja Ritva Kaisajoki
- Sairaanhoitaja AMK, Anniina Keränen
- Sosionomi (AMK) – diakoni, nuoriso ja vapaa-ajanohjaaja Marjo Kyllönen
- Teologian maisteri, toimintaterapeutti, Heli Räihä
Tiivistelmä hakijoiden ansioluetteloista on liitteessä 1.
Hakijoista viran kelpoisuusehdot täyttävät:
Anu Haverinen, Minna Honkanen, Ritva Kaisajoki, Marjo Kyllönen
Diakonia-alan koulutuksen ja diakonia- ja seurakuntatyön
työkokemuksen perusteella haastatteluun kutsutaan seuraavat kolme henkilöä: Minna Honkanen, Anu Haverinen, Marjo Kyllönen. Haastattelut suoritetaan 25.7. klo 15, 15.45, ja 16.45
seurakuntasalissa.
Haastattelussa voivat olla läsnä kirkkoneuvoston jäsenet, talouspäällikkö, diakoniajohtokunnan
puheenjohtaja, diakonian työalapappi sekä diakonian viranhaltijat. Haastatteluryhmä laatii esityksen virkaan valittavasta haastattelujen ja hakemusten pohjalta.
ESITYS (Kirkkoherra): Kirkkoneuvosto kuulee haastattelutyöryhmän esityksen haastattelutilanteesta ja tekee päätöksen virkaan valittavasata henkilöstä (6kk:n koeajalla).
--Haastatteluryhmä, jossa olivat mukana kirkkoneuvoston jäsenistä Timo Suutari, Mauri Kuula,
Eine Lundberg, Maija Liisa Luomaranta, Irja Matero, Aune Mikkonen ja Martti Määttä sekä
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Maija Inget, lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Liisa
Malinen, diakonian työalan pappi Anna Liisa Hakulinen, diakoni Anne Malinen ja talouspäällikkö Paavo Mäntymäki, haastatteli ennen kokousta virkaa hakeneita Anu Haverista, Minna
Honkasta ja Marjo Kyllöstä.
Haastatteluryhmä päätti esittää diakonian virkaan valittavaksi koulutuksen ja työkokemuksen
perusteella Anu Haverinen.

PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita diakonian virkaan Anu Haverisen. Viran täytössä
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkka on vaativuusryhmän 502 mukainen, peruspalkka 2.323,02 euroa.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KUHMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

(5.) 73 §

Kokouspäivä

Sivu

25.7.2018

4. (12)

TALOUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN JÄRJESTELYT ALKUSYKSYSTÄ
Paavo Mäntymäki on jäämässä talouspäällikön virasta eläkkeelle marraskuun alusta lukien.
Ennen eläkkeelle siirtymistä hän pitää vuosilomia syyskuun alusta alkaen.
Työhön perehdyttämisen kannalta olisi hyvä jos vanha ja uusi talouspäällikkö voisivat työskennellä jonkin aikaa yhdessä.
Uudeksi talouspäälliköksi valittu Satu Ylönen on valmis aloittamaan tehtävissä viransijaisena
ja määräaikaisena viranhaltijana jo ennen viran vastaanottamista.

Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää valita Satu Ylösen määräaikaiseksi talouspäälliköksi ajalle
20.8.2018- 31.8.2018 ja talouspäällikön viransijaiseksi ajalle 1.9.2018- 31.10.2018, palkka
4.000 € kuukaudessa.

PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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JOHTAVAN LASTENOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN
Johtava lastenohjaaja Emilia Pulkkinen on irtisanoutunut toimestaan 1.8.2018 alkaen.
Lastenohjaajia seurakunnassa on johtavan lastenohjaajan lisäksi kaksi henkilöä.
Keskustelua on käyty siitä, mikä olisi tarvittava työpanos jatkossa sekä lapsityön että
nuorisotyön työaloilla. Työntekijöiden palaute on, että lapsityössä tarvitaan kahden
työntekijän lisäksi ainakin 50% tuntityöntekijä.

ESITYS (Kirkkoherra):
1. Kirkkoneuvosto myöntää Emilia Pulkkiselle eron Kuhmon seurakunnan johtavan
lastenohjaajan toimesta 1.8.2018 alkaen.
2. Johtavan lastenohjaajan työnkuva siirretään toistaiseksi lastenohjaaja
Tarja Koistiselle. Avustavaksi tuntityöntekijäksi kutsutaan Saara Polvinen.
3. Kasvatustyön johtokunta saa tehtäväksi valmistella kasvatustyön virkojen ja toimien
tulevaisuuteen liittyvän esityksen. Esityksessä tulisi huomioida, että kirkossa on muodostettu
yhteinen kasvatuksen työala (sis. lapsi- ja nuorisotyön)

PÄÄTÖS:
1. Emilia Pulkkiselle myönnettiin ero Kuhmon seurakunnan johtavan
lastenohjaajan toimesta 1.8.2018 alkaen.
2. Johtavan lastenohjaajan työnkuva siirretään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi lastenohjaaja
Tarja Koistiselle. Osa-aikaiseksi, määräaikaiseksi lastenohjaajaksi kutsutaan Saara Polvinen.
3
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KIRJANPITÄJÄN IRTISANOUTUMINEN

Kirjanpitäjä Saara Malinen on jättänyt 13.7.2018 kirkkoneuvostolle osoitetun irtisanomisanomuksen:
” Anon ystävällisesti, että Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto myöntää minulle eron
31.3.22019 kirjanpitäjän virasta.
Jään vanhuuseläkkeelle 1.4.2019, mutta tätä ennen aion pitää kertyneet vuosilomat.
Kunnioittavasti
Saara Malinen
kirjanpitäjä”

Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Saara Maliselle eron kirjanpitäjän virasta 1.4.2019 lukien.
Taloustoimiston tehtävien järjestelyistä tehdään päätökset tulevan syksyn kuluessa.

PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

(8.) 76 §

HAUTAPAIKAN LUOVUTUS
Anna-Liisa Terästö Myhkyrinkatu Kuopio on hautapaikkaoikeuden haltijan ominaisuudessa
lähettänyt 1.6.2018 päivätyn, Kuhmon seurakunnalle osoitetun kirjeen:
”Hallinnassamme on Kuhmon uudella hautausmaalla sukuhauta KU: 08. 14. 011. Atk nro
3826. Hauta on ns. ainaishauta.
Hautaan on siunattu vuonna 1949 seuraavat vainajat: Karjalainen Pekka Juhani ja Karjalainen
Veli Matti.
Luovutamme sukuhaudan KU. 08. 14. 011 sekä siinä olevan muistomerkin Kuhmon seurakunnalle.”
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää ottaa vastaan sukuhaudan KU. 08. 14. 011 luovutuksen.

PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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SANKARIHAUTOJEN KUNNOSTUS

Kainuun Sotaorvot ry:n puheenjohtaja Rauno Pyykkönen ja sihteeri Kauko Määttä ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle ositetun kirjeen 8.6.2018:
”Kainuun Sotaorvot on käynyt katsomassa Kainuun sankarihautoja sekä niiden kuntoa ja havainnut, että hautakivilaattojen nimet ovat osittain huonossa kunnossa.
Kuhmon sankarihautojen nimikivet ovat huonossa kunnossa, vaikka niitä on maalattu useaan
kertaan, eikä maalaus meidän mielestä ole onnistunut – osaksi siitä syystä, että nimikilpien
kaiverrukset ovat matalia, joten korjausmaalaus, joka suoritetaan kesällä 2018, on väliaikainen
ratkaisu.
Kainuun sotaorvot esittää, että kaupunki yhdessä seurakunnan kanssa uusi tai kaivertaa hautakivien nimet sekä varaa tarvittavat määrärahat kivien saamiseksi kuntoon vuodelle 2019.”

Seurakunnan ja kaupungin työllisyyspalvelujen vastuualueen edustajien kesken käydyssä palaverissa 18.4.2018 sovittiin, että työllisyyspalvelujen vastuualueen toimesta sankarihautausmaan kivet pestään huolellisesti ja maalataan pensselillä, ensin pohjamaalaus ja sitten pintamaalaus. Maalaustyö on ollut käynnissä kesäkuun alusta lähtien ja valmistunee elokuun alkuun
mennessä.
Kesällä 2018 huolellisesti tehtävän maalauskunnostuksen jälkeen ja vuosittain suoritettavan
puhdistuksen ansiosta sankarihautausmaan muistomerkeillä ei ole välitöntä kunnostustarvetta
muutamaan vuoteen.
Hautamuistomerkkien perusteellisempaan kunnostukseen (kuten muistomerkkien hiominen ja
kaiverrusten syventäminen) voidaan valmistautua mikäli kaupunki lähtee mukaan hankkeeseen
ja kustannuksiin saadaan tukea esimerkiksi Kaatuneiden Muistosäätiöltä.

Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää, että sankarihautausmaan muistomerkkien kunnostuksen tullessa taas
ajankohtaiseksi seurakunta laatii tehtävästä työstä kunnostussuunnitelman ja kustannusarvion
sekä selvittää Kuhmon kaupungin sitoutumisen kunnostushankkeeseen ja Kaatuneiden Muistosäätiön mahdollisuudet osallistua rahoitukseen.

PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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TUHKAUURNAN SIROTTELUALUEEN NIMIKYLTTIEN KUNNOSTUS

Tuhkauurnan sirottelualueella kullekin haudatulle vainajalle on mahdollista
asentaa nimikyltti (messinkilaatta suuressa yhteisessä muistokivessä). Seurakunta
on lahjoittanut muistolaatat ja kaiverrus on tapahtunut omaisten taholta. Kyltit
on kaivertanut Kuhmon Koruviisari.
Nimet erottuvat messinkilaatoista erittäin heikosti. On tiedusteltu uudenlaisia tapoja
saada nimet erottumaan muistolaatoissa. Tähän saakka kaiverruksessa käytettyyn tekniikkaan
on olemassa vaihtoehtoja, joissa tekstit näkyvät paremmin.

PÄÄTÖS:
Vastaisuudessa omaiset hankkivat halutessaan seurakunnan ohjeistuksen mukaisen messinkisen laatan. Laatan kiinnityksestä vastaa seurakunta. Seurakunta vaihtaa muistopaateen kiinnitetyt kahdeksan nimilaattaa kustannuksellaan uusiin ohjeistuksen mukaisiin laattoihin.

(11.) 79 §

KANTTORIN OPINTO-VAPAA ANOMUS

Opintovapaan myöntäminen Ari Lohelle on perusteltua sikäli, että hänellä on
oikeus vielä 6kk:n opintovapaaseen työnantajalle sopivana ajankohtana.
Luonnollisin ratkaisu viran sijaisen löytymiseen on nimittää Ari Lohen sijaiseksi
toisen kanttorin tehtävän (ns. C-kanttori) hoitaja Dimitri Gogolev Tällöin seurakuntatyössä
nähdään kuinka tehtävät hoituisivat yhden kanttorin ja toimituspalkkioisten avustajien
voimin.

ESITYS (Kirkkoherra):
1. Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Ari Lohelle palkatonta opintovapaata ajalle
1.9.20182. Vs. Kanttorin virkaan (B-kanttorin virka) nimitetään xxx
3. Toisen kanttorin työnkuva (ns. C-kanttori, nyt 80% työaika) hoidetaan tilaisuuskohtaisin
sijaisuusjärjestelyin.

Päätösesitys vedettiin pois, koska kirjallista opintovapaa-anomusta ei ollut tullut.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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LÄHETYSRAHASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA:
Kokouksessa 6/2018 kirkkoneuvosto päätti siirtää seurakunnan mahdollisen lähetysrahaston
muodostamisen seuraavaan kokoukseen. Ohessa on lähetystyön viranhaltijoiden ja
johtokunnan puheenjohtajan laatima käyttösuunnitelma rahastolle:

Kuhmon seurakunnan lähetysrahasto
Kuhmon seurakunnan lähetysrahaston alkupääoma on Maija Taskisen testamenttilahjoitus
Kuhmon seurakunnan lähetystyölle. Rahastolla tuetaan Kuhmon seurakunnan nimikkolähettien ja nimikkokohteiden erityistarpeita. Nimikkolähetit sekä nimikkokohteiden edustajat
voivat lähettää rahastolle jatkuvalla haun periaatteella projektiluontoisia tukianomuksia lähetystyön edistämiseksi työkohteessa. Avustusten jakamisessa pyritään tasapuolisuuteen
eri lähetyskohteiden kesken. Avustusten määräsumma päätetään suhteessa projektin suuruuteen.
Lähetysrahastosta voi hakea avustusta myös sellainen Kuhmon seurakunnan jäsen joka
tarvitsee avustusta lyhytaikaiseen lähetystyöhön tai lähetyskoulutukseen lähtemiseen. Nämä avustukset ovat enimmiltään 300 euron suuruisia.
Rahaston pääomaa voi kerryttää testamentein, lahjoituksin ja erilaisin merkkipäivä- ja muistojuhlakeräyksin.
Lähetysrahaston avustuspäätökset tekee hakemusten pohjalta lähetysjohtokunta, tai milloin
tarpeellista kirkkoneuvosto.
ESITYS (Kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy yllämainitun suunnitelman Kuhmon
seurakunnan lähetysrahaston käyttösuunnitelmaksi
PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
1. VAPAUSSODAN MUISTOMERKIN KUNNOSTAMINEN
Mauri Kuula otti esille vapaussodan muistomerkin ja sen ympäristön kunnostustarpeen.
PÄÄTÖS:
Päätettiin, että muistomerkin ympäristö kunnostetaan kuluvan kesän aikana.

(14.) 82 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

(15.) 83 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen kello 19.40.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät 69, 70, 71, 77, 79, 82, 83
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n
mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Kirkkotie 6-8 KUHMO
Postiosoite:
Kirkkotie 6-8, 88900 KUHMO
Telekopio:
08 614 1954
Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä
tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja
150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosaiHankintaoikaisun tekemi- nen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
nen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkotie 6-8 KUHMO
Postiosoite:
Kirkkotie 6-8 88900 KUHMO
Telekopio:
08 614 1954
Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.

