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Kirkkoneuvoston kokous
Aika
Paikka

Tiistai 30.5.2017 klo 17.00 – 18.35
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4

Läsnä jäsenet

Kurkola Ilmo
Barck Pekka
Hurskainen Tellervo
Hirvonen Ville
Kammonen Matti
Mikkonen Sirkka-Liisa
Oksman Raimo
Kankkunen Pekka
Timonen Tiina
Hämäläinen Maarit
Hirvonen Kirsi

puheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
varajäsen Sulo Rouvisen tilalla
varajäsen Tuula Pänkäläisen tilalla
varajäsen Tuula Harisen tilalla
varajäsen Helmi Lappalaisen tilalla

Lisäksi läsnä

Kostamo Merja
Tuhkanen Pauli
Tapanen Heli
Ahveninen Marjatta

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö
sihteeri

Poissa

Pänkäläinen Tuula
Rouvinen Sulo
Harinen Tuula
Lappalainen Helmi
Mikkonen Leena-Susanna
Perälä Matti

varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
Kesälahden kappeliseurakunnan kappalainen
vt. kappalainen, Rääkkylän kappeliseurakunta

78 §
Kokouksen avaus
Kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Yhdessä veisatun virren 454 jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
79 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7: 4, 1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.”
KJ 9: 1, 2
”Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.”
Kirkkoneuvosto 27.2.2017/19 §
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” Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään neljä
päivää ennen kokousta.”
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostin liitteenä 24.05.2017.
Liite 1
Päätösehdotus (pj.):
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/
valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 8.6.2017 - 22.6.2017.
80 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
KJ 7:6
” Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.”
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 6 §
” Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokonaisuudessaan.
Päätösehdotus (pj.):
Kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
aakkosjärjestystä noudattaen. Samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Timonen ja Pekka Barck.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
81 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus (pj.):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.
Muissa asioissa päätettiin ottaa käsiteltäväksi esitys vuoden 2018
veroprosentista.
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82 §
Kiteen seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016
”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.”
Kirkkojärjestys 15 luku 5 § 1-2 mom.
” Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai
yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston
tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy
tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun
mennessä.” KJ 15:5,4
Vuoden 2016 tilinpäätöksen valmistumisajankohtaan on vaikuttanut
Kiteen ja Rääkkylän seurakuntaliitoksesta taloustoimistoon kohdistuva
suuri kuormitus sekä ajoittainen vajaus taloustoimiston työvoimassa.
Rääkkylän seurakunnasta ei siirtynyt Kiteen seurakunnan palvelukseen
taloushallinnon henkilökuntaa. Taloustoimistossa on samanaikaisesti
laadittu Kiteen seurakunnan tilinpäätöstä sekä Rääkkylän seurakunnan
loppuvuoden 2016 kirjanpitoa ja vuoden 2016 tilinpäätöstä. Rääkkylän
seurakunnan tilinpäätös on vaatinut runsaasti selvitystyötä.
Kiteen seurakunnan vuoden 2016 toimintatuotot ovat 273.903 euroa ja
toimintakulut 2.040.672 euroa. Toimintatuotot ovat 31.418 euroa ja
toimintakulut 138.858 euroa pienemmät kuin vuonna 2015.
Kirkollisverotuloja kertyi 1.753.994 euroa, 77.987 euroa vähemmän
kuin v. 2015. Yhteisöverotulo ja valtionrahoitus olivat yhteensä 248.225
euroa, 26.215 euroa enemmän kuin vuoden 2105 yhteisöverotulo.
Vuosikate on 33.665 € ja poistojen jälkeen tilikauden alijäämäksi
muodostuu 77.817 euroa.
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto
- hyväksyy Kiteen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja
allekirjoittaa sen
- antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tilintarkastusta ja arviointia
varten
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esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja
että tilikauden alijäämä siirretään taseen omaan pääomaan Edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Kiteen seurakunnan
tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja allekirjoitti sen.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa tilinpäätöksen
tilintarkastajalle tilintarkastusta ja arviointia varten.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää tilinpäätöksen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja että tilikauden alijäämä
77.816,56 euroa siirretään taseen omaan pääomaan Edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
83 §
Rääkkylän seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016
Rääkkylän seurakunta on liitetty 1.1.2017 Kiteen seurakuntaan.
Rääkkylän seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyy Kiteen seurakunnan
kirkkoneuvosto ja vahvistaa Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto.
Rääkkylän seurakunnasta ei siirtynyt Kiteen seurakuntaan taloushallinnon henkilökuntaa. Rääkkylän seurakunnan tilinpäätöstä on Kiteen
seurakunnan taloustoimistossa laadittu samanaikaisesti Kiteen seurakunnan tilinpäätöksen kanssa. Rääkkylän seurakunnan tilinpäätös on
vaatinut runsaasti selvitystyötä.
”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.”
Kirkkojärjestys 15 luku 5 § 1-2 mom.
” Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai
yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston
tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy
tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun
mennessä.” KJ 15:5,4
Rääkkylän seurakunnan vuoden 2016 toimintatuotot ovat 112.635 euroa
ja toimintakulut 515.233 euroa. Toimintatuotot ovat 61.814 euroa
suuremmat ja toimintakulut 3.470 euroa pienemmät kuin vuonna 2015.
Verotuloja kertyi 365.309 euroa, joka on 46.436 € vähemmän kuin
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vuoden 2015 verotulot. Kirkollisverotulo (310.314 €) on pienentynyt
54.416 euroa. Yhteisöverotulo ja valtionrahoitus, yhteensä 54.995 €,
on 7.980 euroa enemmän kuin vuonna 2015 saatu yhteisöverotulo.
Vuosikate on 904,59 euroa miinuksella ja poistojen jälkeen tilikauden
alijäämäksi muodostuu 16.849,70 euroa.
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto
- hyväksyy Rääkkylän seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja
allekirjoittaa sen
- antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tilintarkastusta ja arviointia
varten
-

esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja
että tilikauden alijäämä siirretään taseen omaan pääomaan Edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Rääkkylän seurakunnan
tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja allekirjoitti sen.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa tilinpäätöksen
tilintarkastajalle tilintarkastusta ja arviointia varten.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää tilinpäätöksen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja että tilikauden alijäämä
16.849,70 euroa siirretään taseen omaan pääomaan Edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
84 §
Työsuojelupäällikön valinta
Kirkon yhteistoimintasopimuksen 8 §:n mukaan seurakunnan on
nimettävä työsuojelupäällikkö sopimuksessa tarkoitettua työsuojelun
yhteistoimintaa varten.
Työnantaja määrää työsuojelupäällikön tehtäväänsä toistaiseksi.
Työsuojelupäälliköksi nimetään ensisijaisesti johtava talous- ja
henkilöstöhallinnon viranhaltija, jollei seurakunnan koko ja muut
olosuhteet huomioon ottaen ole perusteltua määrätä tehtävää jonkun
muun johtavassa asemassa olevan viranhaltijan hoidettavaksi.
Kiteen seurakunnan työsuojelupäällikkönä on toiminut talouspäällikkö
Heli Tapanen.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
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Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto määrää Kiteen seurakunnan työsuojelupäälliköksi vs.
talouspäällikkö Rauni Ikosen 30.5.2017 alkaen toistaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
85 §
Diakonian viran täyttäminen
Kiteen seurakunnassa on kaksi diakonian virkaa sekä seurakuntaliitosten
toteutuessa täytettyinä olleet Kesälahden ja Rääkkylän seurakunnan
virat, yksi kummassakin kappeliseurakunnassa.
Kirkkoneuvosto on 15.8.2016 myöntänyt diakonian viranhaltijalle Sanna
Rouviselle virkavapautta 19.9.2016 – 19.9.2017. Sanna Rouvinen on
irtisanoutunut virastaan ja kirkkoneuvoston on myöntänyt hänelle eron
virastaan 20.9.2017 alkaen.
Sanna Rouvisen viransijaisena on toiminut sosionomiopiskelija Ulla
Hassinen, 19.9.2016 – 31.01.2017 osa-aikaisesti ja 1.2.2017 alkaen
kokoaikaisesti.
Kirkkoneuvosto päätti 16.5.2017, että diakonian virkaa ei julisteta
haettavaksi vaan se täytetään vuoden määräajaksi 20.9.2017 alkaen.
Ulla Hassisen opinnot jatkuvat syksyllä 2017 työharjoittelulla, eikä hän
ole käytettävissä määräaikaiseksi viran hoitajaksi sen tullessa avoimeksi.
”Avoimen viran hoitaja otetaan palvelukseen toistaiseksi tai määräajaksi,
kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes virka on vakinaisesti täytetty ja
vakinainen viranhaltija ryhtynyt virantoimitukseen.”
Seurakunnan virkasääntö 2 luku, 4 §, 3 mom.
”Virkasuhteen kesto
Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.
Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltija sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen
kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava
työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.”
Kirkkolaki 6 luku 9 § 1 mom.
Määräaikaiselle palvelussuhteelle on aina oltava laissa säädetty peruste.
Määräaikaisuuden perusteen tulee aina olla yksilöitävissä ja selkeästi
todettavissa. Mikäli määräaikaisuudelle ei ole olemassa perusteita, tulee
palvelussuhteen aina olla toistaiseksi voimassa oleva.
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Kirkkolain 4 luvun 1 §:ssä diakonia määritellään perustehtäviin, joista
seurakunnan tulee huolehtia. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 1 §:n mukaan
seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka.
Diakonian viran täyttäminen osa-aikaisesti on mahdollista tuomiokapitulin suostumuksella Kirkkolain 6 luvun 52 §:ssä sanotuilla
perusteilla (kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja
pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön
tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista
syistä) taikka tuomiokapitulin päättämäksi määräajaksi jättää täyttämättä
tai täyttää määräajaksi osa-aikaisena. KJ 6:1
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto keskustelee diakonian viran täyttämisestä sen tullessa
avoimeksi 20.9.2017.
Päätös:
Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että diakonian
virka täytetään vakinaisesti ja julistetaan haettavaksi 30.6.2017
mennessä.
86 §
Unkarin ystävyysseurakuntatoiminnan lakkauttaminen
Kiteen seurakunnalla on voimassa oleva ystävyysseurakuntasopimus
Unkarin Isomad´n seurakunnan kanssa. Käytännössä Unkarin
ystävyysseurakunta toiminta on päättynyt jo vuosia sitten.
Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston teologisten asian yksiköstä on
pyydetty kirkkoneuvostoa tekemään päätös toiminnan jatkamisesta tai
sopimuksen lakkauttamisesta.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola puh. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa sopimuksen ystävyysseurakuntatoiminnasta Unkarin Isomad´n seurakunnan kanssa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti lakkauttaa sopimuksen
ystävyysseurakuntatoiminnasta Unkarissa.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa Unkarin ystävien
lahjoitusvarat 433,40 € Kiteen seurakunnan diakoniatyölle.
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87 §
Rääkkylän kappelineuvoston pöytäkirja
Rääkkylän kappeliseurakunnan ohjesääntö 10 §:
”Sihteerin on toimitettava tarkastettu pöytäkirja viipymättä tiedoksi
kirkkoneuvostolle.”
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Rääkkylän kappelineuvoston
pöytäkirjan kokouksesta 15.5.2017.
Päätös:
Rääkkylän kappelineuvoston pöytäkirja kokouksesta 15.5.2017
merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
88 §
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan tekemiä päätöksiä
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 16:1, 2
”Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää johtokunnan,
luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa
sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi.
Johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan ja luottamushenkilön on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 10 päivän
kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset
saatetaan sen tietoon.”
Voimassa olevan käytännön mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan
tekemät päätökset saatetaan kirkkoneuvoston tietoon kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
17.5.2017 – 30.5.2017 tekemät päätökset.
Päätös:
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saateuksi kirkkoneuvoston
puheenjohtajan päätökset 69 – 78/2017.
89 §
Talouspäällikön tekemiä päätöksiä
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaisesti taloudenhoitajan
päätökset saatetaan kirkkoneuvoston tietoon kirkkoneuvoston
kokouksessa.
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Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön 17.5.2017 –
30.5.2017 tekemät päätökset.
Päätös:
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saateuksi talouspäällikön päätökset
24 – 25/2017.
90 §
Työryhmien kokousmuistiot
Päätösehdotus (pj):
Muistiot työryhmien kokouksista merkitään kirkkoneuvoston
tietoon saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi aikuistyön työryhmän
muistio kokouksesta 23.5.2017.
91 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
§ 91 a)
Esitys Kiteen seurakunnan tuloveroprosentista vuodelle 2018
Päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli seurakunnan taloudellisesta tilanteesta ja
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että se
vahvistaa 1,8 % vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi.
§91 b)
Rääkkylän seurakunnan kotisivut
Päätös:
Merkittiin tiedoksi, että Rääkkylän seurakunnan kotisivuilla
www.raakkylanseurakunta.fi on vanhentunutta tietoa, joka tulee poistaa
ja päivittää etusivulle riittävän selvä viittaus Kiteen seurakunnan
kotisivuille.
92 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
93 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.
Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus
liitettiin pöytäkirjaan.
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Pöytäkirjan allekirjoitus:
ILMO KURKOLA
Ilmo Kurkola
puheenjohtaja

MARJATTA AHVENINEN
Marjatta Ahveninen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.:
Kitee

07.06.2017

Kitee

06. 06.2017

TIINA TIMONEN
PEKKA BARCK
Tiina Timonen
Pekka Barck
_________________________________________________
Ilmoitus kokouksen tarkistetun pöytäkirjan nähtävillä olosta
on ollut Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 24.5.- 22.6.2017.
Todistaa Kiteellä

.

Ilmo Kurkola
kirkkoherra
________________

______________________
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