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Keskiviikko 12. toukokuuta 2021 kello 16.30 –
Kuhmon seurakuntakeskuksen sali, Kirkkotie 6-8, Kuhmo
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Keskiviikko 12. toukokuuta 2021 kello 16.30 – 18.10
Kuhmon seurakuntakeskuksen sali, Kirkkotie 6-8, Kuhmo
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 572:1-3 ja Tauno Harinen
toimi säestäjänä. Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

2. 70 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston tai sen jaostonkokoukseen
on toimitettava jäsenille ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, käsiteltävien asioiden
luettelo.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).
------Todettiin, että läsnä kokouksessa oli kymmenen kirkkoneuvoston varsinaista jäsentä ja yksi
varajäsen sekä muut kokoukseen osallistujat.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. 71 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa noudatetun aakkosjärjestyksen mukaan.
Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauha Määttä ja Veli-Matti Sallinen.

4. 72 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
------Esityslistan postittamisen jälkeen oli kokoukselle tullut käsiteltäväksi kaksi lisäasiaa:
1. Anomus kirkkoneuvostolle
2. Rippikouluryhmien koko
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin ottaa käsiteltäväksi lisäasiat seuraavasti: § 77 Anomus kirkkoneuvostolle ja § 78 Rippikouluryhmien koko.
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VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA
1.1.2020- 31.12.2020
Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on 27. huhtikuuta 2021
antanut varainhoitosäännössä ja kirkkojärjestyksessä tarkoitetun tilintarkastus-kertomuksen suorittamastaan Kuhmon seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020.
Tarkastuksen tulokset:
Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.
Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.
Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä:
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Tilintarkastuskertomus on liitteessä 1.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

6. 74 §

MISSIO2022 TOIMINTAKONSEPTIN ESITTELY
Seurakuntia on pyydetty erillisillä haastekirjeillä ja –esittelyillä mukaan lokakuussa 2022
toteutettavaan kristilliseen Mediamissioon. Tuolloin on tarkoitus tv-kanavien, radiokanavien, nettilähetysten ja kirjajakelun välityksellä tavoittaa suomalaiset kotitaloudet seurakuntien yhteisen sanoman kuuijoiksi. Missiota on jo valmisteltu useita vuosia maakunnallisilla tapahtumilla sekä järjestäjät ovat hankkineet kokemusta lukuisia kansainvälisiä suurtapahtumia järjestämällä. Tavoitteena on saada kirkosta vieraantuneelle kansanosalle kiinnostava yhteys kristillisiin kirkkoihin ja seurakuntiin. Mediamissio tulee sikäli sopivaan aikaan,
että seurakuntalaiset ovat tottumassa tapahtumien digitaaliseen seuraamiseen.
Missiotiedote tiivistää mission tarkoituksen seuraavasti:
”Missio2022 tarjoaa yksilökristityille, kristillisille järjestöille ja seurakunnille mahdollisuuden ja välineitä välittää evankeliumin sanoma ymmärrettävällä ja ajankohtaisella tavalla jokaiselle suomalaisille. Suunnitteilla olevassa missiossa on neljä painopistealuetta:
henkilökohtaisuus, media, tapahtumat ja diakonia. Kampanja on tarkoitus järjestää syksyllä
2022. Mission 30 päivää kestävä mediakampanja tavoittaa eri medioiden kautta jokaisen
Suomessa asuvan, jolloin mission sanoma on esillä radiossa, televisiossa, sanomaledissä, sosiaalisessa mediassa ja ulkomainonnassa. Henkilökohtaisia kertomuksia uskon löytymisestä
sisältävä missiokirja jaetaan 2,5 miljoonaan kotitalouteen. Mediakampanjan lisäksi seurakunnat järjestävät satoja paikallisia teematilaisuuksia ympäri Suomea, ja samanaikaisesti
tehdään hyvää diakonian kautta. Myös eri ikäryhmät, kuten lapset ja nuoret huomioidaan.”
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Mission tiedotusmateriaali on luettavissa liitteessä 2,. sekä Missiosivuilla www.missio2022.fi.
Mediamission toteuttaa suomalainen lähetysjärjestö IRR-TV, joka vastaa myös televisiossa
näkyvän Alfa-tv kanavan toteuttamisesta. Seurakuntia ja kristillisiä järjestöjä on pyydetty
yhteistyötoteuttajiksi tähän valtavaan hankkeeseen. Mission budjetti on noin 3 milj. euroa.
Yksittäisen keskikokoisen seurakunnan (kuten Kuhmo) talousvastuu olisi 2000 euroa, sekä
mahdollisten paikallisten tapahtumien järjestäminen.
Missioprojekti koostuisi valtakunnallisen suunnittelun ohella paikallisesta suunnittelusta
(seurakunnat yhdessä), seurakuntalaisten kouluttamisesta, paikallisen tason tapahtumista
yhtä aikaa Mediatapahtumien rinnalla, kirjajakeluun ja puhelinpäivystykseen liittyvästä palautteen ja yhteydenottojen hoitamisesta, sekä lopputuloksena kiinnostuneiden ihmisten
mahdollisuudesta liittyä tiiviimmin mukaan seurakunnan toimintaan.
Kuhmon seurakunnassa järjestettiin 2020 Missiotapahtuma ”Ihmeen Lähellä”. Mission tuloksena seurakuntaan syntyi kolme pienryhmää, uusi lauluryhmä, ja seurakunta oli näkyvästi esillä eri tapahtumissa usean viikon aikana vuoden ajan. Missio huomioitiin myös valtakunnallisesti kristillisessä lehdistössä. Kuhmon missio toteutettiin yhdessä muiden seurakuntien kanssa Kuhmossa.
Mediamissio on valtakunnallinen missioprojekti. Kaikki suomalaiset tulevat saamaan saman
missiomateriaalin ja mediaohjelmiston. Kirkon piirissä yhteiskristillisiin suurmissioihin on
yleensä suhtauduttu jakaantuneilla mielipiteillä. Mikäli luterilaiset seurakunnat jäävät Missio2022:n ulkopuolelle, sen hyöty kohdistuu etupäässä vapaakristillisiin tahoihin. Kuhmon
seurakunnalla on perinteitä yhteistoiminnasta kaikkien kristikunnan seurakuntien kanssa.
Kuhmon seurakunnan tulisi näyttää esimerkkiä muille luterilaisille seurakunnille siinä, että
missiotapahtumasta saatava hyöty on kristittyjen yhteistä ja vain mukana olemalla se kohdistuu omaan seurakuntaan ja toteutuu Kristuksen rukous: ”Että he yhtä olisivat”.
Kokouksessa voimme katsoa tapahtumaideaa esitelevän powerpoint-esityksen.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto tutustuu missiomateriaaliin ja päättää varata
vuoden 2022 budjettiin Missioon tarpeellisen määrärahan.
--------Kirkkoneuvosto keskusteli laaja-alaisesti Kuhmon seurakunnan osallistumisesta tapahtumaan ja sen toteuttamisesta omalla paikkakunnalla.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti, että
1. Kuhmon seurakunta on mukana Missio2022 tapahtumassa ja talousvastuu tapahtuman
toteuttamisesta on 2000 euroa.
2. seurakunnan eri työalat sisällyttävät tapahtuman vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan
ja suunnittelevat Missioprojektiin liittyen paikallisesti Kuhmossa toteutettavia tapahtumia ja toimintaa.
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TIEKIRKKO 2021
Valtakunnallinen tiekirkot-verkosto on avoinna jälleen kesällä 2021. Kuhmon kirkot ovat
kuuluneet tiekirkkojen avoinna olevien kirkkojen joukkoon. Tiekirkkojen tulisi palvella
tärkeimpänä turistikautena matkailijoiden sekä paikallisten ihmisten hiljentymistä varten.
Kuhmon seurakunnassa tulisi päättää kuinka kirkko on auki yleisölle kesäkauden 2021
aikana. Turistit ja seurakuntalaiset tarvitsevat paikan hiljaiselle hetkelle tai sielunhoidolle.
Tiekirkkotoiminta on tärkeää turistien palvelua ja Avointen Ovien – kirkko strategian mukaista toimintaa.
Koronavirusepidemian vaikutuksia seuraten seurakunta noudattaa molemmissa kirkoissaan
viranomaisten turvallisuusmääräyksiä ja suosituksia.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kuhmossa kirkko pidetään auki tiekirkkona ajanjaksolla 21.6.-9.8, päivittäin klo 11-18.
Tehtävään palkataan tarvittava henkilö, jota voivat sijaistaa kesäteologi, suntio ja vienankarjalantyön pastori.
Lentiiran kirkko pidetään auki päivittäin 21.6.-9.8. hiljentymistä varten.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

8. 76 §

JUHA JA MINNA PIIRAISEN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN
JATKAMINEN
Juha ja Minna Piirainen ovat hakeneet nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden
jatkamista 40 vuodella 1.7.2022 alkaen. Vuokrasopimus koskee Riihimäki nimiseen tilaan
RN:o 27:222 kuuluvaa, Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa RN:o 588 sijaitsevaa
omakotitontin n:o 12 osaa, jonka pinta-ala on noin 570 m². Tontin katu-osoite on Ahmatie
28.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Juha ja Minna Piiraisen
nimissä olevan Riihimäki nimiseen tilaan RN:o 27:222 kuuluvan, Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa RN:o 588 sijaitsevan omakotitontin nro 12 osan, pinta-alaltaan noin
570 m², vuokra-aikaa 40 vuodella 1.7.2022 alkaen. Vuosivuokra on 24,4 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2020 heinäkuun elinkustannusindeksiin pisteluvulla 1976.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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ANOMUS KIRKKONEUVOSTOLLE
Kajaanin Eesti Klub ry on lähettänyt Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvostolle
avustushakemuksen (liite 3). Yhdistys anoo 400 €:n avustusta Kainuun alueen Äiti Teresapeittojen kuljettamiseen Kroatiaan. Peitot käytetään erityisesti maanjäristysalueen
ihmisten avustamiseen. Avustus koskee alueelle ajavan suomalaispariskunnalle annettavaa
matkakulua.
Kuhmon seurakunnassa on eteenpäin lähettämättä noin 30 Äiti Teresa-peittoa, sekä suuri
määrä kudottuja villasukkia. Peittojen levittäjätaho Sanansaattajat ry:n Kroatian työ on lisäksi Kuhmon seurakunnan nimikkolähetyskohde.
Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvostolla on 1000 €:n avustustili, lisäksi Kuhmon seurakunnalla on Lähetysrahasto, johon kirkkoneuvostolla on johtokunnan ohella käyttöoikeus. Lähetysrahastossa on varoja 2073,04 €.
Lähetysrahastosta on tuettu enintään 350 €:n avustuksilla niitä lähetysprojekteja, missä
seurakuntalaiset ovat itse aktiivisesti toteuttamassa lähetysharjoittelua. Äiti Teresa-peittojen neulominen on juuri tällaista toimintaa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää tukea Kajaanin Eesti klub Ry:tä 350 €:n
avustuksella koskien Äiti Teresa peittojen ym. tuotteiden perille kuljettamista Kroatiaan
Sanansaattajat ry:n toiminnan avuksi. Avustus käytetään seurakunnan lähetysrahastosta.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

10. 78 §

RIPPIKOULURYHMIEN KOKO
Rippikouluryhmiä 2021 on soviteltu yhdessä rippikoululaisten ja perheiden kanssa. Kesän
ensimmäiseen ryhmään on vuosittain enemmän hakijoita kuin muihin ryhmiin. Yleensä
tämä liittyy kesätöihin, perheen kesämatkoihin ja konfirmaatiojuhlan järjestämiseen. Mikäli
rippikouluryhmän koko ylittää 25 henkilöä, on kirkkoneuvoston tehtävä siitä päätös. Kesällä 2021 lienee ainoa mahdoliisuus saada kaikki halukkaat konfirmoitua kesän aikana, sijoittamalla 26 rippikoululaista kesän ensimmäiseen ryhmään. Perheiden valmistelut ovat jo
pitkällä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Rippikoulujen ryhmäkoot kesälle 2021 ovat:
- 7.6.-13.6. Hyvärilä, Nurmes, 26 rippikoululaista
- 26.7.-1.8. Vuokatinranta, Vuokatti, 17 rippikoululaista
- 28.6.- 2.7. päiväryhmä seurakunnan tiloissa Kuhmossa
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT
Tiedoksi saatettiin:
1. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset A4-5/2021.

12. 80 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan, liite 4.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.

Allekirjoitukset
Timo Suutari

Raija Heikkinen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan muut sivut on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kuhmossa

.

. 2021

Allekirjoitus
Rauha Määttä

Nähtävilläolo

Veli-Matti Sallinen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
13.5.-2.6.2021.
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.5.-2.6.2021.

Todistetaan Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastossa 3.6.2021

_____________________________________________
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