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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.
----Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 509 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
Pidettiin nimenhuuto ja todettiin läsnä olevat kirkkoneuvoston jäsenet ja muut kokoukseen
osallistujat.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(2.) 106 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa noudatetun aakkosjärjestyksen mukaan.
PÄÄTÖS:

(3.) 107 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Lankinen ja Eine Lundberg.

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Kokouksessa noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.
----------Esityslistan postittamisen jälkeen oli kokoukselle tullut käsiteltäväksi seuraavat lisäasiat:
1.
Siunauskappelin kylmäkoneiden uusinta
2.
Nuorisotyönohjaajan virkavapaus
3.
Kirkon remontin tilannekatsaus
PÄÄTÖS:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin ottaa
käsiteltäväksi esitetyt asiat seuraavasti:
§ 112 Siunauskappelin kylmäkoneiden uusinta
§ 113 Nuorisotyönohjaajan virkavapaus
§ 114 Kirkon remontin tilannekatsaus
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IKOLAN PAPPILAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Kirkkoneuvosto 19.9.2017 § 124
Ikolan pappila on jäänyt pois virka-asuntokäytöstä kesällä 2015 ja sen jälkeen rakennus on
toiminut väistötilana seurakuntakeskuksessa sisäilmaongelmista kärsiville työntekijöille.
Lisäksi pappilassa on järjestetty monenlaisia tilaisuuksia ja se toimii yhtenä kokoontumispaikkana.
Kirkkovaltuuston 31.5.2017 hyväksymässä seurakunnan kiinteistöstrategiassa linjataan Ikolan pappilan osalta, että sen jälkeen, kun sisäilmaongelmista kärsiville työntekijöille on saatu
vuokrattua uudet tilat, Ikolan pappila myydään erotettavalla omalla tontilla.
Liite 3, karttaliite
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää, että Ikolan pappilan myyntiä ryhdytään valmistelemaan siten, että
erotettava tontti olisi noin 8.000 m2 ja myynti tapahtuisi nettihuutokaupalla.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti, että Ikolan pappilan myyntiä ryhdytään valmistelemaan siten, että
erotettava tontti olisi noin 8.000 m2
--Kirkkoneuvosto 18.4.2018 § 34
Ikolan pappila myydään karttaliitteen mukaisella noin 8.000 m2 suuruisella määräalalla. Erotettavaa määräalaa rasittaa alueen itäosassa kulkeva kevyenliikenteen reitti. Kaupan kohteena
on päärakennuksen lisäksi aittarakennus ja autotalli-pihasaunarakennus.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää, että Ikolan pappila laitetaan myytäväksi Mezzoforte Oy:n ylläpitämän Huutokaupat.com nettihuutokaupan kautta. Pohjahintaa huutokauppaan ei aseteta. Huutokauppa päättyy 31.7.2018 kello 20.00.
------Puheenjohtaja oli kutsunut kuultavaksi virkavapaalla olevan kirkkoherra Timo Suutarin, joka
saapui kokoukseen klo 19.07. Hän selosti Ikolan pappilassa olevaa tämänhetkistä toimintaa ja
mahdollisuuksia sen kehittämiseen jatkossa. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja esitti kysymyksiä. Keskustelun jälkeen Timo Suutari poistui kokouksesta klo 20.20.
Kirkkoneuvosto keskusteli §:n aikana myös Ikolan pappilan vuokrausasiaa, joka aikaisemmin
työjärjestyskohdassa päätettiin käsitellä pykälän 38 aikana.
Aune Mikkonen esitti, että Ikolan pappilan myyntipäätöstä siirretään toistaiseksi. Irene Väyrynen, Sirpa Pääkkönen ja Matti Ryynänen kannattivat.
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Merkittiin pöytäkirjaan, että Maija Inget poistui kokouksesta klo 20.26, ennen äänestyksen
alkamista.
Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys päätettiin äänestää. Äänestyksessä päätösehdotusta kannattavat äänestivät Jaa ja Aune Mikkosen tekemää esitystä kannattavat äänestivät Ei. Suoritetussa äänestyksessä Jaa sai kolme ääntä ja Ei sai kahdeksan ääntä.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti, äänin 8-3, että Ikolan pappilan myyntipäätöstä
siirretään toistaiseksi.

----------Sisäilmaongelmista kärsiville työntekijöille ei ole saatu vuokrattua uusia tiloja, joten kirkkovaltuuston 31.5.2017 hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti Ikolan pappilaa ei ole myyty.
Akuutissa väistötilojen tarpeessa tällä hetkellä on seurakuntakeskuksen siivessä toimiva taloustoimisto. Ikolaan on mahdollista saneerata tilat taloustoimistolle, mikäli sopivia vuokratiloja ei löydy.
Taloudellisen jaoston hautausmaa- ja kiinteistökatselmus suoritettiin 4.9.2019. Katselmuksessa
kiinteistökohteena oli Ikolan pappila. Taloudellinen jaosto suosittelee, että Ikolan pappilaa kehitetään toimistotiloiksi. Katselmuksen muistio on liitteenä 1.
Ikolan alueen ja pappilan tulevaan käyttöön ja hankerahoituksen mahdollisuuksiin liittyen kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Kuhmon kaupungin työllisyysasiantuntija Juha Heinonen
sekä Rakennus Detail Oy:n edustaja.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Ikolan pappilan remontin suunnittelu aloitetaan syksyllä
2019. Suunnittelukustannukset katetaan investointimäärärahasta, joka on vuoden 2019 talousarviomuutoksessa (kirkkovaltuusto 24.4.2019 § 69) varattu Kuhmon kirkon keittiö- ja WCtilojen suunnitteluun.
----Kokoukseen kutsuttu Juha Heinonen saapui klo 17.06 ja selosti Green Care I-hankkeen ja muiden jatkohankkeiden tuloksia ja jatkotoimenpiteitä. Hän poistui kokouksesta klo 17.55, jonka
jälkeen Terho Heiskanen saapui kokoukseen ja esitti suunnitelmia vuokrata seurakunnalta
tontti Ikolan pappilan alueelta ja rakentaa siihen majoitus- ja juhlatila. Tero Heiskanen poistui
kokouksesta klo 18.21. Esittelyjen jälkeen päätettiin pitää tauko ja Martti Huusko esitti, että
työjärjestystä muutetaan siten, että asian käsittely keskeytetään ja tauon jälkeen käsitellään §
109. Ehdotus hyväksyttiin ja §:n 109 käsittelyn jälkeen klo 19.16 alkaen jatkui asian käsittely.
Kirkkoneuvosto keskusteli ja totesi, että Ikolan pappilaan liittyvien yhteistyöprojektien selvittelyä tulee jatkaa.
Liitteessä 5 Green Care II –hankkeen suunnitelmat ja kooste Ikolan pappilaan liittyvien yhteistyöprojektien suunnitelmista.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyi talouspäällikön päätösehdotuksen Ikolan pappilan remontin suunnitelusta.
2. totesi että Rakennus Detailin tontinvuokrausasia laitetaan jatkovalmisteluun
3. seurakunta suhtautuu myönteisesti Green Care II –hankkeeseen ja sen suunnitelmiin.
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KASVATUSTYÖN AJANKOHTAISET KUULUMISET
Kirkkoneuvosto pyysi edellisessä kokouksessa kuulla kenttätason kuulumisia kasvatustyön
toimialalta.
Kasvatustyön pappi Riikka Pääkkönen kertoo kokouksessa mitä päiväkerho- ja perhekerhotyön tehtäväalalla syksyn alussa kuuluu. Nuorisotyöntekijä Jouko Malinen kertoo nuorisotyön
toiminnan ja kuulumiset.
Kasvatustyön säännöllinen toiminta ja tiimin tehtäväjako liitteessä 2.
Kirkkoneuvosto voi kysyä haluamiaan tietoja kasvatustyön työalalta.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto merkitsee kuulemansa tiedoksi.
----Kokoukseen kuultavaksi kutsutut Riikka Pääkkönen ja Jouko Malinen saapuivat klo 18.34.
Kumpikin esittelivät kasvatuksen toimialan viikko/kausitoimintaa. Piilolan kerhotilan piharemontti on vielä kesken ja sen valmistumista odotellaan. Moottoriajoneuvoliikenne kerhotilan
sisäpihalle on kielletty. Pääkkönen ja Malinen poistuivat kokouksesta klo 19.16.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto merkitsi toimialan kuulumiset tiedoksi.
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KOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE 2019
Tammikuun kokouksessa kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.30.9.2019.
Kolehtityöryhmä laatii kolehtisuunnitelman loppuvuodelle 2019 kokouksessaan 9.9. Esitys
kolehdeista ajalle 6.10.-31.12. tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen, liite 3.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtityöryhmän laatiman Kuhmon kirkon kolehtisuunnitelman.
Lentiirassa ja Iivantiirassa tätä suunnitelmaa noudatetaan siten soveltaen, että vieraileville
järjestöille on mahdollisuus kerätä kolehteja.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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HAUTAPAIKAN LUOVUTUS
Eija Huotari, Veijo Huotari, Marjatta Väisänen, Yrjö Huotari ja Jouko Huotari ovat ilmoittaneet luovuttavansa takaisin Kuhmon seurakunnalle tarpeettoman, käyttämättömän hautapaikan KU. 06. 02. 006 Kuhmon uudella hautausmaalla. Sopimusnumero on 1937 ja hauta on
ns. ainaishauta.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kuhmon seurakunta ottaa vastaan luovutetun hautapaikan.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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SIUNAUSKAPPELIN KYLMÄKONEIDEN UUSINTA
Siunauskappelin vainajakylmiön jäähdytysteho on laskenut. Kylmiön kylmäkompressori on
jo noin 35 vuotta vanha, eikä jäähdytysteho ole enää riittävä huoltotoimenpiteistä huolimatta.
Kylmiö on suunniteltu korjattavaksi siten, että kaksiosaisen kylmiön molempiin osiin asennetaan omat kylmäkoneet entisen yhden sijasta. Tämä helpottaa kylmiöiden huoltotöitä ja parantaa vainajasäilytyksen toimintavarmuutta.
Kuhmon Putkityö on tehnyt tarjouksen kylmäkoneiden uusimisesta. Tarjouksen mukaan uusimisen kokonaiskustannus arvonlisäveroineen on 11 300 euroa. Liite 4. Yhdellä kylmäkoneella uusimisen kustannukset olisivat noin 2 500 euroa pienemmät. Paikallisena yrityksenä
Kuhmon Putkityöltä on tarvittaessa nopeasti saatavissa myös kylmäkoneiston huoltopalvelut.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kuhmon Putkityö Oy:n tarjouksen siunauskappelin kahden kylmäkoneen uusinnasta.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKAVAPAUS
Nuorisotyönohjaaja Jouko Malinen anoo kahden vuoden virkavapautta 11.11.2019 alkaen.
Syynä on toisen työtehtävän hoitaminen. Ellei virkavapautta myönnetä, hän ilmoittaa
irtisanoutumisesta tästä virasta.
Kuhmon seurakunnassa on pääsääntöisesti myönnetty kahden vuoden virkavapauksia olosuhteiden niin salliessa opiskelua tai muualla työskentelyä varten.
Nuorisotyönohjaajan virka on Kuhmon seurakunnassa tärkeä virka. Virka on osa kasvatustyön tiimiä. Toinen nuorisotyönohjaajan virka on seurakunnassamme täyttämättä, koska papin ja aktiivisen nuorisotyönohjaajan työpanoksella tehtävistä on suoriuduttu. Viran täyttäminen vaatii huolellisuutta ja sopivan henkilön löytymistä.
Virkavapauden myöntämistä puoltaa se, että mikäli tehtävä täytetään tässä vaiheessa kahden
vuoden määräajalla. Tällöin sekä viranhoitaja että seurakunta voivat harkita jatkomahdollisuutta ja sopivuutta tehtävän hoitamiseen jatkossakin.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
1. Jouko Maliselle myönnetään palkatonta virkavapautta tehtävistään ajalle 11.11. 2019 –
10.11.2021.
2. Seurakunta kuuluttaa avoimen nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden alkaen mahdollisimman pian vuoden 2021 loppuun asti.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2.
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KIRKON REMONTIN TILANNEKATSAUS
Keskusteltiin kirkon remontin tilanteesta sekä mahdollisesta alttariosan porrasaskelman leventämisestä ja sekä siihen liittyen ensimmäisen penkkirivin siirtämisestä. Koska asia vaatinee museoviraston lausunnon, jätettiin asia odottamaan heidän lausuntoaan. Myös tarkempaa
suunnittelua tarvitaan kirkon etuosan muutostöitä.

(11.) 115 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Tiedoksi saatettiin:
1. Kirkkoherran päätösluettelo A4/2019 § 4

(12.) 116 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 20.04.
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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: 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 110, 111, 112, 113
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.

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
Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 110, 111, 112, 113
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 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut),
150.000 € (rakennusurakat) ja 500.000 € (käyttöoikeusurakat).
1
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Hankinta- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi
tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
oikaisun
tekeminen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkotie 6-8 KUHMO
Postiosoite:
Kirkkotie 6-8 88900 KUHMO
Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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.
Hankinta- Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
oikaisun
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
sisältö
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön
hallussa.

