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Keskiviikko 24. helmikuuta 2021 kello 16.30 – 17.28
Kuhmon seurakuntakeskuksen sali, Kirkkotie 6-8, Kuhmo
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Suutari Timo
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi. Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

2. 17 §

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. 18 §

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 Martti Huusko ja Lauri Komulainen.

4. 19 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
-------Esityslistan postittamisen jälkeen kokoukselle oli tullut käsiteltäväksi asia Puolto Eläkeliitto
ry:n hakemukseen koskien Dir.cant. arvonimen anomusta
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin ottaa käsiteltäväksi §: 38 aikana asia
Puolto Eläkeliitto ry:n hakemukseen koskien Dir.cant. arvonimen anomusta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkoneuvosto

5. 20 §

Kokouspäivämäärä

Sivu

24.2.2021

4/12

KIRKKONEUVOSTON KOKOONTUMISAJAT JA KOKOUSKUTSUT
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumistensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kir-jallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
( KJ 9:1)
Kirkkoneuvosto voi päättää ohjeenluontoisesta kokousaikataulusta, josta tarpeen mukaan
poi-ketaan. Kirkkoneuvoston pikainen kokoontuminen voi joskus olla seurakunnan edun
valvo-miseksi välttämätöntä, eikä neuvostolla ole syytä sitoa itseään jäykkään kokousrytmiin.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto päättää, että:
1. kirkkoneuvoston kokoukset pidetään normaalitahdissa kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 16.30
2. kokouskutsut esityslistoineen lähetetään viikkoa ennen kokousta kuitenkin viimeistään
kaksi päivää ennen kokousta. Poikkeuksena kiireelliset tapaukset, jolloin neuvosto voidaan
kutsua koolle lyhyemmässäkin ajassa.
PÄÄTÖS: Päätösesityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin.

6. 21 §

KIRKKONEUVOSTON KOKOUSTIEDOTTAMINEN
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) määrittää säännöksiä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta. Kirkkovaltuuston esityslista katsotaan ko. lain perusteella julkiseksi ja samoin sen 14 §:n nojalla kirkkoneuvoston on tehtävä päätös kirkkoneuvoston esityslistan julkisuudesta ja kokoustiedottamisen käytännön järjestelyistä.
Uuden kirkkoneuvoston tulee päättää toimikautensa kokoustiedottamisen käytännöstä.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. paikallislehti Kuhmolaiselle, maakuntalehti Kainuun Sanomille ja Kainuun Radiolle
(YLE) annetaan tiedoksi yksityiskohtainen kokouskutsu paitsi salaisiksi luokitellut asiat.
Liitteiden julkisuudesta päättävät esittelevät viranhaltijat.
2. tiedottamisesta vastuulliset henkilöt ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Käytännön
verkkotiedotuksesta ja postituksesta vastaa kirkkoneuvoston sihteeri.
PÄÄTÖS: Päätösesityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin.
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TALOUDELLISEN JAOSTON JÄSENTEN VALINTA
Kirkkoneuvoston tulee asettaa keskuudestaan taloudellinen jaosto, johon kuuluu puheenjohtajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä lisäksi neljä muuta jäsentä, jotka kirkkoneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa.
Taloudellinen jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan neljä jäsentä taloudelliseen jaostoon.
PÄÄTÖS: Taloudellisen jaoston jäseniksi valittiin Martti Huusko, Lauri Komulainen, Anita
Korhonen ja Eine Lundberg sekä Mauri Kuula, joka toimii jaoston puheenjohtajana.

8. 23§

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAT JOHTOKUNTIIN
Kirkkoneuvoston tulee valita keskuudestaan edustajat johtokuntiin.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat yleisen seurakuntatyön, kasvatustyön,
diakoniatyön ja lähetystyön johtokuntiin.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi johtokuntien edustajat seuraavasti:
Yleinen seurakuntatyö:
Rauha Määttä
Kasvatustyö:
Niina Huotari
Diakoniatyö:
Anita Korhonen
Lähetystyö:
Tauno Harinen

9. 24 §

RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJAT
Seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkoneuvoston tulee keskuudestaan valita kaksi
henkilöä, jotka ainakin kerran vuodessa aikaa edeltäpäin ilmoittamatta, yhdessä
tarkastavat seurakunnan ja sen rahastojen rahavarat ja arvopaperit.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi rahavarojen ja arvopaperien tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Rahavarojen ja arvopaperien tarkastajaksi valittiin Martti Huusko ja Eine Lundberg.
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SEURAKUNNAN EDUSTAJAT ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN KOKOUKSIIN
Kuhmon seurakunta on osakkaana As. Oy Kuhmon Koskelassa, As. Oy Kuhmon
Rajakontiossa sekä As. Oy Kuhmon Karhunpesässä.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto valitsee edustajan ja varaedustajan As. Oy Kuhmon Koskelan, As. Oy
Kuhmon Rajakontion sekä As. Oy Kuhmon Karhunpesän yhtiökokouksiin.
PÄÄTÖS: As. Oy Kuhmon Koskelan, As. Oy Kuhmon Rajakontion sekä As. Oy Kuhmon
Karhunpesän yhtiökokouksiin edustajaksi valittiin Rauha Määttä ja varaedustajaksi Anita
Korhonen.

11. 26 §

SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN KUHMON VANHUSTENTALO
RY:N KOKOUKSIIN
Kuhmon seurakunta on Kuhmon Vanhustentalo ry:n jäsen.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto valitsee Kuhmon seurakunnan edustajan ja varaedustajan Kuhmon
Vanhustentalo ry:n kokouksiin.
PÄÄTÖS: Kuhmon Vanhustentalo ry:n kokouksiin edustajaksi valittiin Mauri Kuula ja varaedustajaksi Anita Korhonen.

12. 27 §

SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN MAANMITTAUS- JA
TIETOIMITUKSIIN JA TIEKUNTIEN KOKOUKSIIN
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto valitsee Kuhmon seurakunnan edustajan ja varaedustajan tuleviin maanmittaus- ja tietoimituksiin sekä tiekuntien kokouksiin.
PÄÄTÖS: Maanmittaus- ja tietoimituksiin sekä tiekuntien kokouksiin edustajaksi valittiin
Lauri Komulainen ja varaedustajaksi talouspäällikkö Satu Ylönen.
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SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN OSAKASKUNTIEN KOKOUKSIIN
Kuhmon seurakunta on osakkaana Korpisalmi 5:n, Pajakka-Saarikoski vesialueen, Katerman
ja Vieksin osakaskunnissa. Osakaskunta päättää kaikista yhteistä aluetta koskevista, omistajalle kuuluvista asioista.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto valitsee Kuhmon seurakunnan edustajan ja varaedustajan osakaskuntien
kokouksiin.
PÄÄTÖS: Korpisalmi 5:n, Pajakka-Saarikoski vesialueen, Katerman ja Vieksin osakaskuntien kokouksiin edustajaksi valittiin Aimo Tervamäki ja varaedustajaksi talouspäällikkö
Satu Ylönen.

14. 29 §

EDUSTAJAT ROVASTIKUNNALLISIIN TYÖRYHMIIN
Seurakunnan edustajat rovatikunnallisiisn työryhmmiin on nimettty seuraavast
kaudelle 2019-2022:
Diakoniatyön työryhmään: Anne Malinen, Anu Haverinen vs. Maija Inget
Lähetystyön työryhmään: Timo Suutari, Marja-Leena Suutari vs. Jaakko Mikkola
Kasvatustyön työryhmään: Riikka Pääkkönen, Jouko Malinen vs. Tarja Koistinen
Kasvatustyön työryhmään kokoonpanoa on syytä muuttaa henkilövaihdosten johdosta.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kasvatustyön työryhmään nimetään 2021-2022 :
Riikka Pääkkönen, sekä toisena jäsenenä kokousasioista riippuen Anne Pääkkönen tai Simo
Pulkkinen.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

15. 30 §

KOLEHTITYÖRYHMÄN VALITSEMINEN
Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelman laatimista varten olisi hyvä valita kolehtityöryhmä,
joka valmistelee kolehtisuunnitelman jumalanpalveluskolehdeista kirkkoneuvostolle. Kolehtityöryhmässä on ollut neljä jäsentä.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto valitsee kolehtityöryhmän jäseniksi vuosille 2021-2022 Maija Ingetin,
Mauri Kuulan, Eine Lundbergin ja kirkkoherran.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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TONTIN VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
Komulainen Etvi Johannes perikunta on 13.10.2020 päivätyllä kauppakirjalla ilmaissut tahtonsa siirtää vuokraamastaan noin 1200 m² suuruisen omakotitontin osan vuokraoikeudesta noin 125 m² suuruisen maa-alan vuokraoikeuden laitostunnuksella 290-405-24-211L14 Mirella Huotarille. Kyseessä on vuokraoikeus Kuhmon seurakunnan omistamaan Kuhmon kaupungin Korpisalmen kylässä, Riihimäen tilaan RNo 27:222 kuuluva ja Kuhmon
kaupungin asemakaavan korttelissa 69 sijaitsevaan omakotitontin nro 6 osaan.
Maanvuokralain 6§ mukaan vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on
kielletty, jollei toisin ole sovittu. Kuhmon seurakunnan ja Edvin Komulaisen kuolinpesän
välisen 11.6.2018 allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen on oikeutettu
sen jälkeen kun 4-kohdan ehto on täytetty, siirtämään tämä vuokraoikeus toiselle ilman
seurakunnan suostumusta. Kohta neljässä mainitaan, että tontti on rakennettu ja tontilla on
vuokralaisen omistama omakotitalo eli ehto on täyttynyt.
Koska kyseessä on vuokra-alueen osan luovuttaminen toisen hallintaan, kyse on kahdesta
uudesta vuokrasopimuksesta. Uusissa sopimuksissa vuokrataso pitää vastata alueen yleistä
vuokrataso ja vuokrat on sidottava elinkustannusindeksiin.
Ennen päätöstä uusista vuokrasopimuksista on vanha vuokrasopimus purettava. Purkamiselle tulee olla laillinen peruste ja tämä tulee kirjata päätökseen. Jos nykyinen vuokralainen
on hakenut kiinnityksiä, tulee kiinnitykset vapauttaa ja siirtää uudelle sopimukselle. Tästä
aiheutuvat kulut maksaa vuokralainen.
Vuokrasopimuksen purkaminen ja molemmat uudet vuokrapäätökset tulee alistaa tuomiokapitulille.
Maanvuokralain 23 a§:n mukaan Vuokranantajan tai vuokralaisen, joka haluaa käyttää tässä
laissa säädettyä oikeutta purkaa vuokrasopimus, on annettava kirjallinen purkamisilmoitus.
Siinä on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta, jos vuokrasuhteen halutaan päättyvän myöhemmin kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta. Purkamisilmoituksesta käy myös sellainen haaste, jossa vuokrasopimus vaaditaan
purettavaksi.
Vuokrasopimuksen purkamista koskee soveltuvin osin, mitä irtisanomisesta maanvuokralain 23 §:n 3–5 momentissa säädetään. Irtisanominen on toimitettava todistettavasti. Irtisanominen on asianmukaisesti toimitettu myös, kun irtisanomisen tiedoksiannossa on noudatettu, mitä haasteen tiedoksiannosta on voimassa. Jos ei tiedetä, kuka vuokralainen on, irtisanomisilmoitus voidaan antaa vuokralaiselle tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä.
Jos vuokra-alueella on rakennus, irtisanomisesta on tällöin lisäksi toimitettava tiedonanto
siihen. Ilmoituksen katsotaan tulleen vuokralaisen tietoon lehden ilmestymispäivänä. Jollei
irtisanomista ole suoritettu siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on tehoton.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. myöntää Komulainen Etvi Johannes perikunnalle oikeuden luovuttaa 125 m² suuruisen
osa tontin vuokraoikeudesta Mirella Huotarille.
2. purkaa Kuhmon seurakunnan ja Komulainen Etvi Johannes perikunnan välisen vuokrasopimuksen päättyväksi samana päivänä, jolloin uusi samaa omakotitonttia koskeva
vuokrasopimus perikunnan kanssa allekirjoitetaan.
PÄÄTÖS: Päätösesityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin.
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KOMULAINEN ETVI JOHANNES PERIKUNNAN OMAKOTITONTIN
VUOKRAOIKEUS
Komulainen Etvi Johannes perikunta on hakenut omakotitontin osan vuokraoikeutta 40
vuodeksi. Kyseessä on vuokraoikeus Kuhmon seurakunnan omistamaan Kuhmon kaupungin Korpisalmen kylässä, Riihimäen tilaan RNo 27:222 kuuluva ja Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa 69 sijaitsevaan omakotitontin nro 6 osaan, jonka pinta-ala on noin
1075 m². Tontin katuosoite on Pitkospolku 32.
Vuokrasopimus korvaa samalla päivämäärällä puretun Edvin Komulaisen kuolinpesän nimissä 11.6.2018 solmitun vuokrasopimuksen, jonka noin 1200 m² suuruinen vuokra-alue
on tontti nro 6:n osa.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta vuokraa Komulainen Etvi Johannes perikunnalle omakotitontin nro 6 osan, pinta-alaltaan noin 1075 m², 40 vuodeksi.
Vuosivuokra on 24,4 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2020 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1976.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

18. 33 §

MIRELLA HUOTARIN TONTIN VUOKRAOIKEUS
Mirella Huotari on hakenut omakotitontin osan vuokraoikeutta 40 vuodeksi. Kyseessä on
vuokraoikeus Kuhmon seurakunnan omistamaan Kuhmon kaupungin Korpisalmen kylässä,
Riihimäen tilaan RNo 27:222 kuuluva ja Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa 69
sijaitsevaan omakotitontin nro 6 osaan, jonka pinta-ala on noin 125 m². Tontin katuosoite
on Pitkospolku 32.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta vuokraa Mirella Huotarille omakotitontin nro 6 osan, pinta-alaltaan noin 125 m², 40 vuodeksi. Vuosivuokra on 24,4 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2020 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1976.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

19. 34 §

EEVA VESTERISEN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN JATKAMINEN
Eeva Vesterinen on hakenut nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista
40 vuodella 1.2.2022 alkaen. Vuokrasopimus koskee Riihimäki nimiseen tilaan RN:o
27:222 kuuluvaa, Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 588 sijaitsevaa omakotitontin n:o 11 osaa, jonka pinta-ala on noin 340 m². Tontin katu-osoite on Ahmatie 30.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Eeva Vesterisen nimissä
olevan omakotitontin nro 11 osan, pinta-alaltaan noin 340 m², vuokra-aikaa 40 vuodella
1.2.2021 alkaen. Vuosivuokra on 24,4 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2020
heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1976.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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ESA JA IRMA KOVALAISEN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN
JATKAMINEN
Esa ja Irma Kovalainen ovat hakeneet nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista 40 vuodella 1.2.2022 alkaen. Vuokrasopimus koskee Riihimäki nimiseen tilaan
RN:o 27:222 kuuluvaa, Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa RN:o 78 sijaitsevaa
omakotitontin n:o 2 osaa, jonka pinta-ala on noin 1100 m². Tontin katu-osoite on Piilopolku 6 A.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Esa ja Irma Kovalaisen
nimissä olevan omakotitontin nro 2 osan, pinta-alaltaan noin 1100 m², vuokra-aikaa 40
vuodella 1.2.2021 alkaen. Vuosivuokra on 24,4 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2020 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1976.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

21. 36 §

MIRJA JA JOUKO HEIKKISEN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN
JATKAMINEN
Mirja ja Jouko Heikkinen ovat hakeneet nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden
jatkamista 40 vuodella 15.3.2022 alkaen. Vuokrasopimus koskee Riihimäki nimiseen tilaan
RN:o 27:222 kuuluvaa, Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 100 sijaitsevaa
omakotitontin n:o 2 osaa, jonka pinta-ala on noin 822 m². Tontin katuosoite on Urheilukatu 6 B.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Mirja ja Jouko Heikkisen
nimissä olevan omakotitontin nro 2 osan, pinta-alaltaan noin 822 m², vuokra-aikaa 40 vuodella 15.3.2021 alkaen. Vuosivuokra on 24,4 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden
2020 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1976.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

22. 37 §

LYYLI JA VILHO NISKASEN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN
JATKAMINEN
Lyyli ja Vilho Niskanen ovat hakeneet nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden
jatkamista 40 vuodella 15.3.2022 alkaen. Vuokrasopimus koskee Riihimäki nimiseen tilaan
RN:o 27:222 kuuluvaa, Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 100 sijaitsevaa
omakotitontin n:o 2 osaa, jonka pinta-ala on noin 608 m². Tontin katuosoite on Urheilukatu 6 A.
Päätösesitys (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Lyyli ja Vilho Niskasen
nimissä olevan omakotitontin nro 2 osan, pinta-alaltaan noin 608 m², vuokra-aikaa 40 vuodella 15.3.2021 alkaen. Vuosivuokra on 24,4 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden
2020 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1976.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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PUOLTO ELÄKELIITTO RY:N HAKEMUKSEEEN KOSKIEN DIR. CANT.
ARVONIMEN ANOMUSTA
Eläkeliiton Kuhmon paikallisosasto on tekemässä aloitetta Eläkeliitto ry:lle, jotta yhdistys
anoo tasavallan presidentin kansliasta musiikin lehtori, kuoronjohtaja Mauri Kuulalle Dir.
cant. arvonimeä vuoden 2021 nimityksissä.
Arvonimen director cantus voi myöntää
1) Tasavallan presidentti anomuksesta
2) Evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnan tuomiokapituli (Kirkkolaki 25 luku 16 pykälä)
3) Ortodoksisen kirkon piispa (Laki ortodoksisesta kirkosta 115 pykälä)
Eläkeliitto ry:n anomus koskee vaihtoehtoa 1.
Arvonimen myöntäminen edellyttää poikkeuksellista ansioituneisuutta ja myös yhteiskunnallisia ansioita ja toisaalta hyvämaineisuutta ja nuhteettomuutta. Arvonimihakemuksen
valmistelussa tietyn henkilön edellytykset saada arvonimi tulevat tarkkaan arvioiduiksi.
Anomukseen voidaan liittää myös toisen tahon puolto. Koska Mauri Kuula on toiminut pitkään sekä Kuhmon seurakunnan toimielimissä, että musiikkitoiminnan toteuttajana ja avustajana, on luonnollista, että seurakunta antaa mahdollisen puoltolauselman.
Mauri Kuulan kohdalla yhteiskunnallisiksi ansioiksi voidaan lukea pitkä ura opettajantyössä, seurakunnan hallinnossa, musiikin opetuksessa ja kuorojen johtamisessa ja kansalaisaktiivisuudessa koskien musiikin toteuttamista ja vapaaehtoistehtäviä. Seurakunnalliset
ansiot ja tehtävät ovat liitteessä 1.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää, että Eläkeliitto ry:n hakemukseen liitetään Kuhmon seurakunnan puolto koskien Dir. cant. arvonimen myöntämistä musiikin lehtori Mauri Kuulalle. (Liite 1).
--Mauri Kuula ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta ennen
asian käsittelyä kello 17.16.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
Mauri Kuula palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen kello 17.19.
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ILMOITUSASIAT
Kokoukselle saatettiin tiedoksi:
1. Kuhmossa on suoritettu kesällä 2019 esteettömyyskartoitus, jossa on selvitetty pyörätuolin avulla esteettömän liikkumisen ongelmia eri kohteissa ja kaupungin keskustan
aluella. Liitteessä 2 kaupunginhallituksen pöytäkirjanote liitteineen.
2. Kirkkoherra ja Lauri Komulainen kertoivat Ikolan pappilan purkutöiden edistymisestä
ja muun muassa lattioiden purkutöistä.
3. Kuhmon kirkkoon hankittuja striimauslaitteita on asennettu paikoilleen tällä viikolla ja
ne otetaan käyttöön lähiaikoina.

25. 40 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan, liite 3.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28.

Allekirjoitukset
Timo Suutari

Raija Heikkinen

Pöytäkirjan tarkastus

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

Tarkastusaika

Kuhmossa 1.3.2021

Allekirjoitus
Martti Huusko

Nähtävilläolo

Lauri Komulainen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
26.2.-15.3.2021.
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
1.3.-15.3.2021.

Todistetaan Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastossa _____/_____2021

_____________________________________________
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