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Tiistai 21. syyskuuta 2021 kello 16.30 – 18.15
Seurakuntakeskus, Kirkkotie 6-8, Kuhmo

LÄSNÄ OLLEET JÄSENET
Suutari Timo
Harinen Tauno
Huusko Martti
Komulainen Lauri
Korhonen Anita
Kuula Mauri
Lundberg Eine
Malinen Liisa
Malinen Maire
Määttä Rauha
Aimo Tervamäki

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Inget Maija
Ylönen Satu
Heikkinen Raija
Pääkkönen Riikka
Antola Jaakko

kirkkovaltuuston pj.
talouspäällikkö
sihteeri
seurakuntapastori
§§ 108-111

POISSA

Huotari Niina
Kettunen Tuomas

jäsen
kirkkovaltuuston varapj.

1. 108 §

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS:

2. 109 §

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 503.

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. 111 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anita Korhonen ja Eine Lundberg.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
----Esityslistan postittamisen jälkeen käsiteltäväksi oli tullut talouspäällikön esittämä lisäasia:
Testamenttilahjoituksena saadun omaisuuden realisointi.
Maija Inget esitti kokoukselle keskusteltavaksi kirkkoneuvoston kokousaikataulut.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ja lisäasiat päätettiin käsitellä seuraavasti:
§ 115 Testamenttilahjoituksena saadun omaisuuden realisointi
§ 116 Kirkkoneuvoston kokousaikataulut

5. 112 §

SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUS

Kirkkoneuvosto 25.8.2021 § 105 Kirkkoherran opintovapaa-anomus
Kirkkoherra Timo Suutari on anonut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta opintovapaata ajalle 15.11.2021-14.2.2023. Liite 8. Tarkoituksen on tehdä kansanlähetysopistossa.
palvelutyön ja kansainvälisen linjan opintokokonaisuus siten, että opiskelija toimii samalla
ohjois-Pohjanmaan Kansanlähetyspiirin piirityöntekijänä.
Jotta opintovapaata voidaan myöntää, on työntekijän haettava sitä työnantajalta ajoissa ja
oikealla tavalla. Yli viisi päivää kestävää opintovapaata on haettava työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.
Opintovapaalain perusteella työnantaja ei voi kieltää työntekijää käyttämästä oikeuttaan
opintovapaaseen, jos opintovapaan ehdot täyttyvät.
Mikäli työntekijän työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa
osassa vähintään vuoden verran, on hänellä oikeus viiden vuoden aikana käytettävään
(enintään) kahden vuoden mittaiseen opintovapaaseen. Vapaan voi käyttää yhdellä kerralla
tai useammassa jaksossa.
Työnantajan on kuitenkin mahdollista siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään
kuudella kuukaudella, jos opintovapaan myöntäminen alkuperäisenä ajankohtana aiheuttaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle.
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Opintovapaalle jääneellä työntekijällä itsellään on mahdollisuus keskeyttää opintovapaa ja
palata työhön, jos opintovapaa on myönnetty yli 50 työpäivän ajaksi. Keskeytyksestä tulee
ilmoittaa työnantajalle vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluuta. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ottaa opintovapaata hakenutta työntekijää takaisin työhön, jos
sopimus sijaisen työhön ottamisesta opintovapaan ajaksi on jo tehty ilman, että sopimuksessa on sen kestoa koskevia rajoituksia, kuten työntekijän opintovapaalta paluu.
Päätösesitys (kirkkoherra):
1. Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa Timo Suutarin opintovapaa-anomusta
ajalle 15.11.2021-14.2.2023, mikäli kapituli nimittää vastaavalle ajalle Kuhmoon seurakuntapastorin sijaisen.
2. Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille,
että kirkkoherran opintovapaan ajalle Kuhmon seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi
kapituli nimittää seurakuntapastori Riikka Pääkkösen. Mikäli kirkkoherra Timo Suutari
keskeyttää opintovapaansa ennen määräaikaa, keskeytyy myös Riikka Pääkkösen määräaikainen viranhoitomääräys.
3. Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto on valmis haastattelemaan syyskuun 2021 aikana
mahdollisia seurakuntapastorin sijaisuuteen pyrkiviä pappeja/pappiskandidaatteja ja antaa
hakijoista lausuntonsa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille. 30.9. 2021 mennessä.
Etsittävän pastorin työaloina olisivat lähetys- ja aikuistyö.
--------Timo Suutari ja Riikka Pääkkönen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta
asian esittelyn jälkeen klo 18.50.
------PÄÄTÖS: Päätösesityksen kohdat 1, 2 ja 3 hyväksyttiin.
Timo Suutari palasi kokoukseen klo 19.02 ja toimi puheenjohtajana kokouksen loppuun
saakka.
-------------------------------Vapautuvaan seurakuntapastorin viransijaisuuteen kiinnostusta ovat osoittaneet teol. maist.
Jaakko Antola (Akaa), pastori Eero Kuikanmäki (Heinävesi) ja pastori Aija Wist (Sipoo). Ansioitunein on työkokemuksen perusteella Eero Kuikanmäki (liitteet 1 ja2).
Aija Wist on henkilökohtaisista syistä ottanut hakemuksensa pois 13.8.2021. Lisäksi piispa
haastattelee pappisvihkimystä haluavia teologian maistereita viikolla 37 ja piispan toimisto
ilmoittaa Kuhmoon mahdollisesti halukkaista kokoukseen.
Kirkkoneuvoston edustajat haastattelevat pastori Eero Kuikanmäen ke 15.9.
Kirkkoneuvoston kokouksessa haastatellaan lisäksi tarvittaessa henkilöitä, jotka piispan
haastattelusta ovat suorittaneet.
---------Kirkkoneuvosto oli haastatellut Eero Kuikanmäen keskiviikkona 15.9.2021. Kokoukseen
kutsuttu Jaakko Antola haastateltiin, jonka jälkeen hän poistui kokouksesta kello 17.09.
Sen jälkeen kirkkoneuvosto haastatteli teams-yhteyden kautta esityslistan postittamisen
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jälkeen hakemuksensa (liite 3) jättäneen Konsta Haapamäen kello 17.12-17.30. Haastattelujen jälkeen kirkkoneuvosto keskusteli hakijoista. Seurakuntapastorin sijaisen tehtävään
kuuluu työaloista erityisesti lähetys- ja aikuistyö.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Jaakko Antolalle ajalle 8.11.2021-14.2.2023 Kuhmon seurakunnan seurakuntapastorin virkaan.
PÄÄTÖS:

6. 113 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUHMON VANHUS- JA
VAMMAISNEUVOSTOON
Kaupunginhallitus pyytää kokouksessaan 30.8.2021 Kuhmon seurakuntaa nimeämään
30.9.2021 mennessä jäsenen ja varajäsenen Kuhmon vanhus- ja vammaisneuvostoon vuosille 2021-2025.
Vanhuspalvelu- ja vammaispalvelulakien perusteella vanhus- ja vammaisneuvosto pitää
osaltaan huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviä ovat mm.
- osaltaan edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden ja vammaisten osallisuuden, terveyden, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ja tarvitsemien palvelujen näkökulmasta.
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille
- edistää vanhuksille ja vammaisille tarkoitetuista palveluista tiedottamista ja tiedonkulkua.
Vanhus- ja vammaisneuvostoon on pyydetty seurakunnan lisäksi jäsen ja varajäsen Kuhmon
senioripiiristä, Kainuun sote-kuntayhtymästä, Kuhmon eläkeläiset ry:stä, Kuhmon eläkkeensaajat ry:stä, Kuhmon senioriopettajat ry:stä, Eläkeliiton Kuhmon yhdistyksestä, Oikeutta eläkeläisille Kuhmon osasto ry:stä ja Kuhmon vammaisjärjestöistä.
Kuhmon kaupungin edustaja on Maija Inget, joka toimii myös vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajana. Maija Inget toimii myös Kuhmon seurakunnan diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajana. Kaupungin toisena edustajana ja varapuheenjohtajana on Tapio
Lipsonen.
Yllämainittujen tietojen valossa on luontevaa, että seurakunnan edustajana Kuhmon kaupungin vanhusneuvostossa toimivat diakonian viranhaltijat. Anne Malinen on halukas jatkamaan tehtävässä.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kuhmon seurakunnan edustajaksi Kuhmon vanhus- ja vammaisneuvostoon kirkkoneuvosto
nimittää diakoni Anne Malisen, varaedustajaksi diakonissa Anu Haverisen.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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DIGIPALVELUT LÄHELLE SEURAKUNTALAISTA – PROJEKTI
Kirkkoneuvoston kokouksessa 7/2021 §99 hyväksyttiin C-kanttorille 60% työaika.
Jatkovalmisteluun laitettiin ajatus työajan lisäämisestä digipalveluihin liittyvälllä
kehitysprojektilla
ote päätöksestä: ”C-kanttorin työtehtäviin voi Gogolevin kohdalla lisätä myös digitalisaation kehittämisen, ikäihmisten mahdollisen digiopastamisen, sekä molempien kanttorien
kohdalla ikäihmisten musiikki- ja virkistyspiirien toiminnan. Määrärahoja seurakuntien toiminnan kehittämiseen on haettavissa kirkkohallitukselta syksyn 2021 aikana.
Päätösesitys (kirkkoherra):
1. Dmitrii Gogolev nimitetään määräajaksi Kuhmon seurakunnan C-kanttorin tehtävään
ajalle 1.9.2021 – 31.7.2022. Työaika on 60% (kolme viikkotyöpäivää). Toisen kanttorin
vuosilomien aikana työaikaa voidaan lisätä.
2. Kuhmon seurakunta anoo Kirkkohallitukselta määrärahaa digitaalisen jumalanpalveluselämän ympäristön ja seurakuntalaisten digitaitojen ja musiikkiryhmien kehittämiseen.
PÄÄTÖS: Päätösesityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkkoherra on kanttorin kanssa laatimassa seurakunnan digipalvelujen kehittämiseen liittyvää kehittämissuunnitelmaa ja projektia. Työn pohjana on keväällä 2021 kirkkohalitukseen lähetetty messujen digitointiin liittyvä kehittämissuunnitelma. Nyt hakemus laajennetaaan koskemaan digiohjelmien saavutettavuuttta hoitolaitoksisssa ja myös seurakuntalaisten digiopastamiseeen liittyvissä asioissa.
Hakemus (liite 4) esitellään kirkkoneuvoston jäseille sähköpostilla toimitettavassa liitteessä
sekä kokouksessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto käsittelee Digipalvelut lähelle seurakuntalaista
projektin ja lähettää siihen liittyvän avustushakemuksen kirkkohallitukseen.
PÄÄTÖS:

8. 115 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

TESTAMENTTILAHJOITUKSENA SAADUN OMAISUUDEN REALISOINTI
Kuhmon seurakunnan 25.8.2021 vastaanottamaan testamenttilahjoitukseen sisältyi irtaimiston lisäksi henkilöauto Volkswagen Polo ja yksiö Asunto Oy Sotkamon Vierikossa.
Testamentin mukaan varat tulee käyttää Kuhmon seurakunnan puitteissa tapahtuvan vanhustyön hyväksi.
----Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.
Päätösehdotus (talouspäällikkö)
1. Kirkkoneuvosto päättää myydä Volkswagen Polo henkilöauton ja Asunto Oy Sotkamon
Vierikon asunto-osakkeet 5535-6322 ja tulouttaa myyntisumman testamenttirahastoon.
2.Kirkkoneuvosto valtuuttaa taloudellisen jaoston valmistelemaan myyntiä.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kirkkohallituksen päätös 25.8.2021 § 114 olla myöntämättä rakennusavustusta Ikolan
pappilan peruskorjaukseen, liite 5.
2. Kirkkoherra Timo Suutari on saanut piispa Jari Jolkkoselta suullisen huomautuksen
29.8. Huomautus annettiin virka-asemaan sopimattoman käytöksen johdosta Facebook-päivityksessä, joka koski koronasairautta ja parisuhdelakia.
3. Keskusteltiin kirkkoneuvoston kokoontumisajoista. Kokoontumispäivä on edelleen
pääsääntöisesti keskiviikko kello 16.30 alkaen. Seuraavat alustavasti suunnitellut kokousajankohdat loppuvuodelle ovat 27.10. ja 24.11.
4. Koskelassa, seurakunnan asunnossa 1 A 6 on tällä viikolla perjantaina ja lauantaina
kirpputori. Myytävänä on kodin irtaimistoa.
5. Talouspäällikkö kertoi Ikolan pappilan remontin tämän hetkisestä tilanteesta ja mahdollisuudesta hakea rakennusavustusta museovirastolta remonttiin.

10. 117 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan, liite 6.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15.

Allekirjoitukset
Timo Suutari
Puheenjohtaja

Raija Heikkinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Tarkastusaika

Kuhmossa 23.9.2021

Allekirjoitus
Anita Korhonen

Nähtävilläolo

Eine Lundberg

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
15.9.-7.10.2021
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.9.-7.10.2021
Todistetaan Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastossa 8.10.2021
_____________________________________________
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