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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. 82 §

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. 83 §

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 Tauno Harinen ja Aimo Tervamäki.

4. 84 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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KUHMON SEURAKUNNAN LIITTYMINEN KUOPION ALUEKESKUSREKISTERIIN
KN 11/ 2019 § 141 Kuhmon seurakunnan liittyminen keskusrekisteriin
Liitteessä 3 on Kuopion keskusrekisterin johtajan Mika Pulkkisen tiedustelu koskien seurakuntanne halukkuutta liittyä Kuopion aluekeskusrekisteriin. Kirkkohallituksen yleiskirjeen
4/2019 pohjalta jokaisen seurakunnan tulisi kuulua johonkin keskusrekiste-riin vuoden
2022 alusta alkaen. Kuopion keskusrekisterissä on tarkoitus laatia tarkempaa suunnitelmaa
ja aikataulutusta seurakuntien liittymisten suhteen. Virallista päätöstä liittymisestä ei siis
vielä tässä vaiheessa tarvita.
Kirkkoneuvosto 20.3.2019 § 49
Päätösehdotus: Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa lääninrovasti Hannes Seppäsen kyselyyn siten, että Kuhmon seurakunta lähtee suunnittelemaan Kainuun alueellista
keskusrekisteriä siten, että se voisi aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta.
------Kirkkoneuvosto keskusteli ja esitti huolensa palvelujen mahdollisesta siirtymisestä pois
Kuhmosta. Kuhmon seurakunnan toiveena on, että alueellisella keskusrekisterillä olisi etätyöpiste Kuhmossa.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen sillä lisäyksellä, että toiveena on, että
alueellisella keskusrekisterillä olisi etätyöpiste Kuhmossa.
-------Kuhmon seurakunnalla ei ole toistaiseksi kiirettä aluekeskusrekisteriin liittymisessä. Kirkkoherranvirastossa on osaavaa työvoimaa ja paikalliset palvelut koetaan tärkeinä. Tällä tietoa luonnollisinta on liittyä keskusrekisteriin vasta sitten kun kirkkohallitus asettaa ehdottoman takarajan liittymiselle.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
Kuhmon seurakunta ilmoittaa siirtyvänsä Kuopion keskusrekisterin asiakkaaksi vasta sitten,
kun se on pakollista. Tämän hetken tiedon mukaan se tapahtuisi alkuvuodesta 2022. Mikäli
matkan aikana tulee muuta tietoa, aikataulua voidaan muuttaa.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
---------------------------------------------------------------------------------Kuhmon seurakunnan työyhteisössä on käyty keskusteluja liittymisen sopivasta ajankohdasta. Kehityskeskustelujen sekä Kuopion keskusrekisterin kanssa käytyjen keskustelujan
myötä sopiva aika liittymiselle olisi 1.10. 2021. Tällöin keskusrekisteri voi perehdyttää
Kuhmon seurakunnan työntekijät uuteen toimintakäytäntöihin, mitä keskusrekisteriin liittyminen tuo tullessaan. Seurakunnassamme on varattu määräraha keskusrekisteriin liittymistä varten.
Keskusrekisteriin liittyminen vapauttaa kirkkoherranviraston työntekijöitä muihin tehtäviin. Näitä ovat mm. suntion sijaisuudet, arkistojen valmistaminen digitointiin, tiedotustehtävät ja muut ajankohtaiset tehtävät.
Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 15.3.2021
päättänyt hyväksyä 1.10.2021 alkaen Juuan, Kontiolahden, ja Kuhmon seurakunnat Kuopion aluekeskusrekisteriin seuraavin ehdoin:
- että edellytyksenä keskusrekisteriin liittymiselle on kirkonkirjojen digitoinnin ja tarkastuksen valmistuminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
- ja että näiden seurakuntien kanssa tehdään liitteen 3 mukainen sopimus.
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Kuhmon seurakunnan kirkonkirjojen digitointi ja tarkastus on tehty kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
Sopimus liittymisestä on liitteessä 3, lisätietoa liitteissä 4 ja 5.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kuhmon seurakunnan liittymisen Kuopion aluekeskusrekisteriin
liitteen 3 mukaisen sopimuksen mukaisesti (1.10.2021 alkaen).
-------------------Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että asiassa tarvitaan vielä lisäselvityksiä.
PÄÄTÖS: Asian käsittely siirrettiin myöhempään ajankohtaan.
----------------------Pyydetyt aluekeskusrekisterin tilinpäätös ja talousarvio liitteessa 1. Edellisen kokouksen
mukainen liittymissopimus liitteessä 2. Kuopion keskusrekisterin talousarviot on nyt muutosvaiheessa 2021-2022 on laadittu siten, että seurakuntien maksuosuus on 2,7 euroa/jäsen. Viime vuonna tämä alitettiin reilusti, kun toteutuneet kustannukset olivat 1,76 euroa/jäsen. Erotus hyvitetään sopimusseurakunnille aina seuraavan vuoden laskutuksen yhteydessä. Keskusrekisterin johtaja Mika Pulkkinen kirjoittaa: ”Tänä vuonna noin hyvään tulokseen ei tulla pääsemään, koska uusia työntekijöitä joudutaan palkkaamaan etupainotteisesti ennen uusien seurakuntien liittymisiä, mutta toivottavasti tuo on se pidemmän aikavälin kustannustaso, johon päästään, kun toiminta vakiintuu.
Virkatodistusten tilausajat ovat valtakunnallisesti nyt harmillisen pitkät. Monessa keskusrekisterissä ollaan kahden kuukauden toimitusajoissa. Kuopiossa toimitusaika on ollut pisimmillään nyt kevättalvella ja keväällä n. 4 viikkoa. Suurin syy keskusrekisterien pitkiin toimitusaikoihin on keskusrekisterin johtajan mukaan se, että keskusrekisterit tekevät valtakunnallisia sukuselvityksiä koko elämän ajalta omien seurakuntiensa jäsenistä. Samaan aikaan
keskusrekistereihin kuulumattomat seurakunnat eivät näitä tee, ja niinpä noihin seurakuntiin kuuluvista jäsenistä pitää tehdä myös keskusrekistereissä ns. välitodistuksia. Tämä tilanne on lisännyt keskusrekistereiden työmäärää huomattavasti. Asiakkaiden näkökulmasta
nykyinen tilanne on kuitenkin tuonut sen helpotuksen, ettei virkatodistuksia tarvitse enää
tilata kaikista niistä seurakunnista, joissa ihminen on elämänsä aikana asunut, vaan kaikki
tiedot saa meiltä yhdellä tilauksella. Aiemmassa systeemissä todistusten kokoamiseen kuluva kokonaisaika saattoikin olla todellisuudessa nykyistä paljon pidempikin, vaikka yksittäisestä seurakunnasta todistus saatiin nopeammin.”
Kuhmon seurakunnan toimistosihteerin työpanos on niin tarkoitettu, että Kuhmon seurakunnan tulisi liittyä Kuopion aluekeskusrekisteriin esitettynä päivämääränä 1.1.2022.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kuhmon seurakunta liittyy Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.10.
2021 ja hyväksyy liitteen 2 mukaisen liittymissopimuksen.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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LUOTTOTAPPIOKIRJAUS
Kirjanpitolain mukaan saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään
todennäköiseen arvoon (KPL 3: 15). Siten jo todennäköinen luottotappio on vähennettävä
saamisen taseeseen merkitystä arvosta.
Seurakunnan taseen myyntisaamisiin sisältyy saamisia, jotka on siirretty Intrum Oy:n kautta
perintään, mutta perintä ei ole tuottanut tulosta. Erittely perinnässä olevista saamisista,
jotka ehdotetaan kirjattavaksi luottotappioiksi on liitteessä 3.
EI-julkinen luottotappioehdotus jaetaan kokouksessa.
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirjataan luottotappioksi luottotappioehdotuksen mukaiset
saamiset.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

7. 87 §

IKOLAN PAPPILAN PERUSKORJAUS
Päätösesitys: Saatetaan tiedoksi Ikolan pappilan peruskorjauksen eteneminen.
----------Talouspäällikkö kertoi Ikolan pappilan peruskorjauksen edenneen niin, että toimistopääty
alkaa olla valmiina ja taloustoimiston muutto on kesän aikana. Sähköliittymä ja wc-tilat valmistuvat lähiaikoina ja invaluiska on tilattu. Keittiön kaapistot on tilattu Kianta Kalusteelta
ja rungot asennetaan, mutta ovet saadaan vasta myöhemmin. Salin tuoleista ja pöydistä on
pyydetty tarjouksia.
Peruskorjaus on loppusuoralla, muttei todennäköisesti valmistu juhannukseen mennessä,
kuten aikaisemmin suunniteltiin. Piha-alueiden remontointi toteutuu vuonna 2022. Työmaakokous pidetään joka viikko.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkoneuvosto

8. 88 §

Kokouspäivämäärä

Sivu

2.6.2021

7/8

KUNNIAMERKKIESITYS
Itsenäisyyspäivän 2021 kunniamerkkiesitykset tulisi tehdä kapitulin ja kirkkohallituksen
kautta eteenpäin 10.6. 2021 mennessä. Vuonna 2018 eläköitynyt talouspäällikkömme
Paavo Mäntymäki on hoitanut perustyönsä ohella erittäin ansiokkaasti useamman laajan ja
jopa kansallisesti tärkeän seurakuntatyön projektin.
Seurakunnan talouspäällikön tehtäviin kuuluvat: vastaaminen seurakunnan taloudesta,
palkka-asioista, työturvallisuudesta, lisäksi laajoina kokonaisuuksina vastaaminen myös seurakunnan kiinteistöistä ja hautausmaiden hoidosta. Ehdokas on toimittanut nämä viran perustehtävät erinomaisesti, lisäksi hän on toteuttanut osaltaan erityisesti seuraavat suuret
projektit:
- Kuhmon Lentiiran uuden kirkon rakennuttaminen palaneen kirkon tilalle vuonna 1991,
myös laaja keräystoiminta asiaan liittyen.
- Rovastikunnallisen (3 rovastikuntaa: Kajaani, Oulu ja Ii) Vienan Karjalan työn organisointi
Venäjälle ja rahoituksen järjestely (1991-2016).
- Kalevalan (Uhtua) kirkon rakennuttaminen, talkootyöt ym. hallinto Vienan-Karjalaan Uhtualle vuonna 1999.
- Kirkkopäivät 2001 Kuhmossa suunnittelu ja toteutus päätoimikunnan jäsenenä ja paikallisen seurakunnan talouspäällikkönä.
- Talouspäällikkö Paavo Mäntymäki on pitänyt laajan ja aktiivisen seurakunnan toimivana ja
perustehtävässä pitka-aikaisen työilmapiiri-kriisin aikana vuosina 1996-2009.
Vertailukohtana todettakoon, että Kajaanin seurakunnan eläkkeellä oleva talouspäällikkö
Toivo Sistonen on saanut vuonna 2002 vastaavan laajuisten tehtävien hoidosta tasavallan
presidentin myöntämän Suomen Leijonan ritarimerkin.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että tämä lähettäisi Kirkkohallitukseen 14.6. 2021 mennessä esityksen Suomen Leijonan ritarimerkin myöntämiseksi eläköityneelle talouspäällikkö Paavo
Mäntymäelle (liite 4).
Liite 4 on salassa pidettävä asiakirja Tietosuojalain perusteella.
PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut.

10. 90 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan, liite 5.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.

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
Tauno Harinen

Nähtävilläolo

Aimo Tervamäki

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
27.5 - 21.6.2021.
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
7. – 21.6.2021.

Todistetaan Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastossa _____/_____2021
_____________________________________________
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