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Keskiviikko 15. joulukuuta 2021 kello 17.05 – 17.42
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 6-8, Kuhmo

LÄSNÄ OLLEET JÄSENET
Pääkkönen Riikka
Harinen Tauno
Huotari Niina
Huusko Martti
Komulainen Lauri
Korhonen Anita
Kuula Mauri
Lundberg Eine
Määttä Rauha
Sallinen Veli-Matti

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
Aimo Tervamäen varajäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Ylönen Satu
Heikkinen Raija
Inget Maija
Pulkkinen Simo

talouspäällikkö
sihteeri
kirkkovaltuuston pj.
nuorisotyönohjaaja §§ 150-154

POISSA

Malinen Liisa
Tervamäki Aimo
Kettunen Tuomas

jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston varapj.

1.

150 §

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS:

2.

151 §

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

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 (KL 7:4).
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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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:

4.

153 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Huotari ja Rauha Määttä.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
------------Esityslistan postittamisen jälkeen oli kokoukselle tullut käsiteltäväksi yksi lisäasia:
Testamenttilahjoituksen tilien käyttöoikeudet ja valtuutus tilien lopettamiseen
PÄÄTÖS:

5.

154 §

Päätösesitys hyväksyttiin lisäyksellä, että §:n 159 Muut asiat kohdalla käsitelään edellä esitetty lisäasia.

JUMALANPALVELUSTEN STRIIMAUKSEN KESKITTÄMINEN YOUTUBEKANAVALLE
Kuhmon kirkossa pidetyt jumalanpalvelukset striimataan tällä hetkellä samanaikaisesti sekä
seurakunnan facebook-tilille että Kuhmon seurakunnan kanavalle Youtubessa. Osa facebookin sisällöistä on vain rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla. Youtube ei vaadi rekisteröitymistä ja sovellus on helposti saatavilla niin mobiili- kuin tietokonekäyttäjille. Videoiden tuottamisen näkökulmasta Youtuben videoeditori on huomattavasti helppokäyttöisempi ja nopeampi käyttää kuin facebookin videoeditori. Videoiden jälkieditointia on pääsääntöisesti hoitanut nuorisotyönohjaaja Simo Pulkkinen, joka toimii työssään vain opintojensa aikana osa-aikaisena. Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on perusteltua, että
jumalanpalvelusten striimaaminen ja siihen liittyvät jälkityöt keskitetään Youtube-kanavalle ja jatkossa facebook-käyttäjille tarjotaan suora linkki Youtube-kanavalle kunkin sunnuntain videoon kun lähetys alkaa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Seurakunta keskittää jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien
striimauksen seurakunnan Youtube-kanavalle ja kulloinkin striimausvuorossa oleva huolehtii suoran linkin kyseiseen striimiin Facebook-tilin puolelle.
-----------Kokoukseen kutsuttu nuorisotyönohjaaja Simo Pulkkinen selosti asiaa ja kirkkoneuvosto
keskusteli. Simo Pulkkinen poistui kokouksesta kello 17.18.
PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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HAUTAPAIKAN LUOVUTUS
Hautapaikkaoikeuden haltija luovuttaa Kuhmon seurakunnalle takaisin vapaan, käyttämättömän hautasijan KU 17.11.047. Liite 1 .
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kuhmon seurakunta ottaa vastaan hautasijan KU 17.11.047.
PÄÄTÖS:

7.

156 §

Päätösesitys hyväksyttiin.

TIEDOTUSTYÖRYHMÄN JÄSENEN VALINTA
Seurakunnan tiedotustyötä suunnittelemassa on ollut kirkkoneuvoston valitsema tiedotustyöryhmä. Työryhmään on kuulunut neljä jäsentä (kolme työntekijää ja yksi luottamushenkilö). Toimikaudelle 2019-2022 työryhmään on valittu jäseniksi Timo Suutari, Raija Heikkinen, Riikka Pääkkönen, Tuomas Kettunen ja Martti Huusko. Toimikunta täydentää kokoonpanoaan tarvittaessa asiantuntijajäsenellä.
Timo Suutarin ollessa virkavapaalla ja Tuomas Kettusen ollessa usein estynyt, on herännyt
tarve ottaa työryhmään uusia jäseniä. Kyseinen työryhmän täydentäminen koskee työryhmän jäljellä olevaa toimikautta, eli vuoden 2022 loppuun asti.
Diakonissa Anu Haverinen on vuoden 2022 YV-keräyspäällikkö ja siten on perusteltua valita hänet työryhmään. Hän on lupautunut tehtävään.
Luottamushenkilöistä työryhmään esitetään Eine Lundbergia, jolla on laaja yhteistyöverkosto, jota voimme hyödyntää tiedotustyöryhmässä. Hän on lupautunut tehtävään.
Päätösesitys (kirkkoherra): Tiedotustyöryhmään uusina jäseninä toimikauden loppuun
saakka valitaan Anu Haverinen ja Eine Lundberg.
PÄÄTÖS:

8.

157 §

Päätösesitys hyväksyttiin.

KUHMON SEURAKUNNAN JA KUHMON KAMARIMUSIIKIN VÄLINEN
YHTEISTYÖ VUONNA 2022
Toiminnanjohtaja Sari Rusanen Kuhmon Musiikkiyhdistys ry/Kuhmon Kamarimusiikista on
lähettänyt 3.12.2021 seurakunnalle seuraavanlaisen kirjeen:
”Pyydämme kunnioittavasti yhteistyön jatkumista aiempien vuosien mallin mukaan. Pyydämme saada järjestää konsertteja Kuhmon kirkoissa ajalla 10.-23.7.2022, käyttää kellotapulia lipunmyyntipisteenä kirkossa oleviin konsertteihin sekä hoitaa äänitykset sakastin
yläkerran huoneesta käsin. Konsertteihin liittyvät oleellisena osana myös harjoitukset.
Lipunmyynti kellotapulissa aloitetaan tunti ennen kutakin konserttia ja lopetetaan heti
konsertin käynnistyttyä. Äanityksiä tehdään kenraaliharjoitusten ja konserttien yhteydessä.
Ohjelma toimitetaan kirkkoherralle itsenäisyyspäivän jälkeen.”
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Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto myöntää Kuhmon Kamarimusiikki -tapahtumalle oheisen ohjelman (liite2)
mukaisesti kirkon käyttöluvan vuoden 2022 talousarviokirjan mukaisesti. Hinnoitteluperusteet ovat:
300 €/ konsertti + alv, Kuhmon kirkon käyttö paikalliseen konserttitoimintaan, mikäli
vuokraaja itse siivoaa ja huolehtii järjestyksestä.
200 €/ konsertti + alv, Lentiiran kirkon käyttö paikalliseen konserttitoimintaan, mikäli
vuokraaja itse siivoaa ja huolehtii järjestyksestä.
Kamarimusiikilla on oikeus käyttää kirkkotiloja harjoituksiin ilman erillistä korvausta.
PÄÄTÖS:

9.

158 §

Päätösesitys hyväksyttiin.

KORONAPASSIN MAHDOLLINEN KÄYTTÖÖNOTTO SEURAKUNNAN
TILAISUUKSISSA
Tällä hetkellä (8.12.21) ei ole Kainuun alueella voimassa olevia kokoontumisrajoituksia
eikä siten aihetta koronapassin käytölle. Jos Pohjois-Suomen aluehallintovirasto asettaa
Kainuun alueelle kokoontumisrajoituksia, voivat seurakunnat itse päättää, ottavatko koronapassin käyttöön rajoituksista vapautuakseen. Koronapassin käytölle on olemassa seuraavat rajoitteet:
-

Koronapassi on tapa vapautua voimassa olevista rajoituksista, eikä siten sitä voida käyttää
alueilla, joissa kokoontumista ei ole rajoitettu.
Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa tai hartaushetkissä ei voi ottaa käyttöön
koronapassia.
Kirkkokonsertteihin, joissa kaikille on istumapaikka, ei liity kokoontumisrajoituksia eikä
niissä näin ollen voida edellyttää passia.
Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa koronapassia voidaan käyttää, jotta tilaan voidaan
ottaa enemmän väkeä kuin rajoitus kulloinkin sallii.
Kuopion hiippakunnan alueella (eivät koske Kainuuta eikä Pohjois-Karjalaa) rajoitukset on
määritetty siten, että Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin voi ottaa paikallisen AVI:n päätöksellä korkeintaan 100 henkilöä. Rajoituksista voi vapautua ottamalla käyttöön koronapassin. Tämä koskee 6.-19.12. välisenä aikana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin aluetta.
Jos seurakunta päätyy ottamaan käyttöön koronapassin, käyttöönotto velvoittaa tarkastamaan passin jokaiselta yli 16-vuotiaalta osallistujalta ja siten lisää työvoiman tarvetta tapahtumien järjestämisessä. Jos passien tarkastamista kaikilta ei voida taata, sitä ei voi ottaa
käyttöön. Passin esittämisvelvoite ei koske työntekijöitä tai esiintyjiä. Passi voidaan tarkastaa joko lukemalla QR-koodi puhelimesta tai paperitulosteesta. On myös mietittävä, onko
kaikilla seurakuntalaisilla, erityisesti ikäihmisillä, mahdollisuutta ja taitoa saada passinsa näkyville kirkon ovilla.
Jos rajoituksia asetettaisiin, Kuhmon seurakunnassa koronapassin käyttö joulukuussa olisi
mahdollista lähinnä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Muut joulukuussa järjestettävät
tilaisuudet ovat luonteeltaan ”yhteisöjen tavanomaista uskonnollista toimintaa”, josta määrätään seuraavaa:
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”Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.” (Hiippakunnan korona-ohje, joka on laadittu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle
3.12.2021).
Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin rajoituksia koskevilla alueilla voidaan ottaa
1/3 kunkin tilan maksimihenkilömäärästä, mutta kuten todettu, koronapassia näissä tapauksissa ei voi ottaa käyttöön. Kuhmossa tätä ohjetta noudattaen kirkkoon voidaan ottaa
400 ihmistä, mikä vastaa 1/3 täydestä kapasiteetista.
Piispa Jari Jolkkonen kirjoittaa kirkkoherroille lähettämässä viestissään (3.12.) seuraavaa:
”Vetoan, että seurakunnissa pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan kasvattamaan joulukirkkojen ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien määrää, jolloin osallistujamäärä purkautuu
yhden sijasta kahteen tai useampaan tilaisuuteen. Näin ehkäistään myös ulossulkemisen ja
pettymyksen tunteita.”
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1. päättää, että Kuhmon seurakunta ei ota käyttöön koronapassia joulukuun tilaisuuksissaan, jos AVI määrää kokoontumisrajoituksia. Sen sijaan varaudumme järjestämään useamman Kauneimmat joululaulut –tilaisuuden, jos tarvetta ilmenee. Tiedotamme aktiivisesti muutoksista kaikissa seurakunnan viestintäkanavissa.
2. tarkastelee asiaa uudelleen kevään 2022 osalta seuraavassa kokouksessaan ja tekee tarvittaessa päätöksen koronapassin käyttöönotosta.
PÄÄTÖS:

10. 159§

Päätösesityksen kohdat 1. ja 2 hyväksyttiin.

TESTAMENTTILAHJOITUKSEN TILIEN KÄYTTÖOIKEUDET JA VALTUUTUS
TILIEN LOPETTAMISEEN
Leinosen testamenttilahjoitukseen sisältyy kolme pankkitiliä (liite 3), joille Kuhmon seurakunnan on määritettävä tilin käyttöoikeuden haltija ja oikeus tilien lopettamiseen sen jälkeen, kun niille ei enää ole odotettavissa suorituksia.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikkö Satu Ylöselle
käyttöoikeuden liitteen 3 mukaisille tileille ja valtuuttaa talouspäällikkö Satu Ylösen lopettamaan tilit sen jälkeen, kun niille ei enää ole odotettavissa suorituksia.
PÄÄTÖS:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Kokoukselle saatettiin tiedoksi:
1. Kirkkoneuvoston kokoontumisajankohdat keväällä 2022: kello 16.30 keskiviikkoisin
26.1., 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5.
2. Digipalvelujen ja digitalisaation liittyvän kehittämisprojektin valmistelua jatketaan tulevana vuonna.

12. 161 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan, liite 4.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.42.

Allekirjoitukset
Riikka Pääkkönen
Puheenjohtaja

Raija Heikkinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Tarkastusaika

Kuhmossa 15.12.2021

Allekirjoitus
Niina Huotari
Nähtävilläolo

Rauha Määttä

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
9.12.-30.12.2021
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
16.12.-30.12.2021
Todistetaan Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastossa 31.12.2021

_____________________________________________
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