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Kirkkoneuvoston kokous
Aika
Paikka

Maanantai 06.11.2017 klo 18.00 – 19.12
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, 82500 Kitee

Läsnä jäsenet

Kurkola Ilmo
Pänkäläinen Tuula
Barck Pekka
Harinen Tuula
Hirvonen Ville
Hurskainen Tellervo
Kammonen Matti
Mikkonen Sirkka-Liisa
Oksman Raimo
Rouvinen Sulo
Hirvonen Kirsi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
varajäsen Helmi Lappalaisen tilalla

Lisäksi läsnä

Kostamo Merja
Ikonen Rauni
Ahveninen Marjatta

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö
sihteeri

Poissa

Lappalainen Helmi
Mikkonen Leena-Susanna
Perälä Matti
Tuhkanen Pauli

este
kappalainen, Kesälahden kappeliseurakunta
vt. kappalainen, Rääkkylän kappeliseurakunta
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

134 §
Kokouksen avaus
Kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Yhdessä veisatun virren 147 jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
avasi kokouksen.
135 §
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 §
” Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään neljä
päivää ennen kokousta.”
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Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostin liitteenä 31.10.2017.
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 08.11.2017 - 22.11.2017.
136 §
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 Pekka Barck ja Tuula Harinen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
137 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus (pj.):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
138 §
Esitys kappalaisen vaalista
Kiteen seurakunnan 1. kappalaisen virka (virkapaikka Rääkkylän
kappeliseurakunta), on ollut haettavana 31.8.2017 mennessä. Virkaa on
määräaikaan mennessä hakenut kuusi (6) henkilöä.
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KJ 6:10 mukaan kappalaisen virkaa hakevan tulee olla
pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. KJ 6:15 mukaan tuomiokapitulin
tulee tehdä päätös hakijan kelpoisuudesta virkaan ja antaa hänestä
lausunto seurakunnalle. Lausunnossa hakijaa arvioidaan hänen
osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella sekä ottaen huomioon
seurakunnan tarpeet.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut hakijoista lausunnon
12.9.2017.
Kappalaisen valitsee Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto.
Rääkkylän kappeliseurakunnan kappelineuvosto on kokouksessaan
12.10.2017 kutsunut haastatteluun kolme hakijaa: Juha Aronen, TM
Vehmaan kirkkoherra (1.5.2006 -); Maritta Hartikainen, TM, diakoni;
Maria Niinivaara, TM seurakuntapastori Puolangan ja Hyrynsalmen srk
(1.11.2011 -).
Kappelineuvosto suorittaa haastattelut 1.11.2017 ja antaa
kappeliseurakunnan ohjesäännön 12 §, kohta 7 mukaisen lausuntonsa
viran täyttämiseksi.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, puh. p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto suorittaa
Kiteen seurakunnan kappalaisen vaalin kuultuaan Rääkkylän
kappelineuvoston lausunnon.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
139 §
Henkilöstön koulutussuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018
Työnantajan tulee laatia työntekijöiden ammatillisen osaamisen
kehittämiseksi koulutussuunnitelma.
Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille
tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden
ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan
työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia
muuttuvia osaamistarpeita (Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen
kehittämissopimus 1 § 5 mom.)
Vuoden 2018 henkilöstön kehittämissuunnitelmaa laadittaessa
henkilöstö on ilmaissut näkemyksensä kehittämistarpeistaan.
Suunnitelman mukaiset koulutuskustannukset ovat yhteensä 6 455 euroa
(5 550 €/ v. 2016). Lisäksi talousarvioon varataan koulutusmäärärahaa
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lakisääteisiin ensiapu- ja muihin työtehtävissä vaadittaviin koulutuksiin
sekä talousarviovuoden aikana ilmeneviin työtehtävien kannalta
tarpeelliseksi katsottaviin koulutuksiin. Liite 2
Kaikki henkilöstölle tarpeellinen tulevana kalenterivuonna järjestettävä
koulutus ei ole koulutushakemusta tehtäessä seurakunnan ja henkilöstön
tiedossa. On katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että kirkkoherralla olisi
mahdollisuus talousarvion puitteissa talousarviovuoden aikana
hakemuksesta myöntää lupa henkilöstön kehittämissuunnitelman
hyväksymisen jälkeen ilmoitettuun, työtehtävien hoitamisen kannalta
tarpeelliseksi katsottavaan enintään kahden (2) päivän kustannuksiltaan
kohtuulliseen koulutukseen.
Yleisen käytännön mukaisesti koulutuksen osallistumismaksut maksaa
työnantaja ja matkakustannukset korvataan KirVESTES:n mukaan.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto vahvistaa henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle
2018.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran myöntämään talousarvion
puitteissa luvan koulutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen
ilmoitettuun, enintään kahden päivän, työtehtävien hoitamisen kannalta
tarpeelliseksi katsottavaan koulutukseen kun koulutuksen kustannukset
on katsottava kohtuullisiksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
140 §
Esitys Kesälahti-seuran vuokrasopimuksen uusimisesta
Kesälahden seurakunta on 22.11.1956 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut Kesälahti-seura ry:lle 96 aarin suuruisen
alueen kotiseutumuseon rakentamista varten. Kirkkoneuvoston
päätöksellä 6.5.2004 vuokra-aluetta on laajennettu liittämällä siihen
viereinen 0,5 ha:n niitty.
Kesälahden seurakunnan kirkkovaltuusto on 13.12.2006 päättänyt uusia
Kesälahti-seura ry:n vuokrasopimuksen 1,5 ha:n museoalueesta 20
vuodeksi kymmenen (10) euron vuosivuokralla. Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapituli vahvisti kirkkovaltuuston päätöksen.
Kesälahti-seuralla on museoalueelle pitkän ajan investointisuunnitelmia,
joiden toteuttaminen edellyttää pitkää vuokrasopimusta. Nykyisen
sopimuksen mukaan vuokra-aikaa on jäljellä yhdeksän vuotta.
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Kesälahti-seura ry:n johtokunta on esittänyt vuokrasopimuksen
uusimista 50 vuodeksi.
”Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista
koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.” Kirkkolaki 14 luku 4 § 2 mom.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata
Kesälahti-seura ry:lle Alapappila 1:47 –tilasta karttaliitteen mukaisen 1,5
ha:n suuruisen museoalueen 1.1.2018 alkaen 50 vuoden ajaksi
kymmenen euron vuosivuokralla.
Päätös:
Talouspäällikön muutettua päätösehdotustaan siten, että vuokraaminen
tapahtuu vastikkeetta, kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää
kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata Kesälahti-seura ry:lle
Alapappila 1:47 –tilasta karttaliitteen mukaisen 1,5 ha:n suuruisen
museoalueen 1.1.2018 alkaen 50 vuoden ajaksi vastikkeetta.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
141 §
Varaedustajan kutsuminen Kari Kulmalan tilalle kirkkovaltuustoon, jäsenen ja varajäsenen
valitseminen Rääkkylän kappelineuvostoon
Kiteen seurakunnan kirkkovaltuuston ja Rääkkylän kappeliseurakunnan
kappelineuvoston jäsen Kari Kulmala pyytää 16.6.2017 päivätyllä
kirjeellään eroa seurakunnan luottamustoimista.
”Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.”
Kirkkolaki 23:4,2
”Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin,
joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla
valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin,
jonka jäsen luottamushenkilö on.”
Kirkkolaki 23:6,1
Koska Kari Kulmala on valittu kirkkovaltuuston jäseneksi seurakuntavaaleilla ja kirkkovaltuusto on valinnut hänet Rääkkylän
kappelineuvoston jäseneksi, Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto päättää
eron myöntämisestä luottamustoimista.
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Kirkkoneuvosto on 1.8.2017 päättänyt esittää kirkkovaltuustolle, että se
myöntää Kari Kulmalalle eron Kiteen seurakunnan kirkkovaltuuston ja
Rääkkylän kappelineuvoston jäsenen tehtävistä.
”Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet
pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan
varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.”
Kirkkolaki 23:7,2
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) kutsuu Kari Kulmalan tilalle kirkkovaltuustoon Sirkka-Liisa
Vuorjoen
2) valitsee Rääkkylän kappelineuvoston jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2017 – 2018 Kari Kulmalan tilalle ja jäsenelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
142 §
Kiteen Isopappilan myynti
Iso-Pappilan myynnistä on pyydetty 15.9.2017 mennessä välittäjätarjoukset kuudelta yritykseltä. Määräaikaan mennessä saatiin yksi
tarjous; Kiteen Seudun Op-Kiinteistökeskus Oy LKV. Välityspalkkio
on 5.200 euroa + alv 24 %, yhteensä 6.448 euroa. Neuvottelun mukaan
sopimus on voimassa 1,5 vuotta ja mahdollisesta jatkosta sovitaan
erikseen. Tarjouksessa on ehto, jos kauppaa ei sopimuksen voimassaoloaikana synny, niin toimeksiantaja maksaa välitysliikkeelle 400 euroa
(sis. alv 24 %).
Iso-Pappilan myynti käsittää noin 9200 m2 määräalan Iso-Pappila
–nimisestä tilasta (260-408-0029-0066) siinä sijaitsevine
rakennuksineen.
Määräala sijaitsee osoitteessa Savikontie 7, 82500 Kitee. Vuonna 1839
rakennetun päärakennuksen lisäksi alueella on väentupa ja varasto. Alue
on määritelty valtakunnalliseksi merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi RKY. Kiteen kaupungin vuoden 1987 yleiskaavassa päärakennukselle on tehty suojelumerkintä.
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Kirkkoneuvostossa 27.9.2017 on todettu, että osa Iso-Pappila tilasta
kuuluu hautausmaa-alueeseen. Tämä osa tulee erottaa ja liittää olemassa
olevaan hautausmaa-kiinteistöön. Asian lohkomistoimeksianto on jätetty
29.9.2017.
Taloudellinen jaosto valmistelee 6.11.2017 ehdotuksen kiinteistön
antamisesta OP Kiinteistökeskukselle myytäväksi ja päättää
mahdollisesta pohjahinnasta.
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Rauni Ikonen puh. 045 609 7339
Päätösehdotus (tp.):
Taloudellisen jaoston tekemä päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös:
Taloudellinen jaosto esitti kirkkoneuvostolle, että Iso-Pappilan myynti
annetaan Kiteen Seudun Op-Kiinteistökeskukselle myytäväksi tarjouskauppakonseptilla. Lisäksi taloudellinen jaosto esitti, että kaupasta
päätettäessä kaikki tarjoukset käsitellään ja myyjällä on oikeus hylätä
tarjoukset.
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti taloudellisen jaoston esityksen
ja päätti antaa Iso-Pappilan myynnin Kiteen Seudun Op-Kiinteistökeskukselle tarjouskauppakonseptilla, kaikki tarjoukset käsitellään ja
myyjällä on oikeus hylätä tarjoukset. Taloudellisen jaoston määrittelemä
pohjahinta hyväksyttiin.
143 §
Seurakunnan suostumus partiolippukunta Kiteen Karhu-Poikien omaisuuden siirtämiseen Kiteen
Karhu-Pojat partiosäätiölle
Paikkakunnan partiotoiminta on tiivistynyt jo pitkän aikaa Rösköön.
Vuonna 2007 paikallisten partiolippukuntien Kiteen Karhu-Poikien ja
Kiteen Rajatyttöjen yhdistäessä varsinaisen partiotoiminnan Kiteen
Rajasamoojien alle, jäi Karhu-Poikien tehtäväksi Röskön ylläpitäminen
ja sitä kautta paikallisen partiotoiminnan tukeminen.
Kun 70 paikkaisen leirikeskuksen ylläpitämisestä on tullut suuri haaste
Kiteen Karhu-Poikien ylimääräinen yhdistyskokous on päättänyt
perustaa Kiteen Karhu-Pojat partiosäätiön ja luovuttaa sille koko
omaisuutensa. Säätiön hallituksen valitsee Kiteen Rajasamoojien
yhdistyskokous. Muutoksella halutaan turvata Röskön leirikeskuksen
säilyminen paikallisen partiotoiminnan käsissä ja tukena myös jatkossa.
Lisäksi varmistetaan leirikeskuksen taloudellisen toimintakyvyn
säilyttäminen.
Kiteen karhu-Pojat ry:n sääntöihin on kirjattu, että yhdistyksen
lopettaessa toimintansa siirtyy Röskö seurakunnalle. Kirjaus on tehty
turvaamaan Röskön säilyminen osana kiteeläistä nuorisotyötä.
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Suunnitellulla muutoksella Röskön hallinto sidotaan vahvasti toimivan
lippukunnan, Kiteen Rajasamoojien alaisuuteen.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.9.2017 todennut, että seurakunta
suhtautuu myönteisesti Kiteen Karhu-Poikien omaisuuden siirtämiseen
perustettavalla Kiteen Karhu-Pojat partiosäätiölle. Liite
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää suostua Kiteen Karhu-Poikien omaisuuden
siirtämisen Kiteen Karhu-Pojat partiosäätiölle edellyttäen, että Kiteen
seurakunnan edustaja valitaan säätiön hallitukseen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
144 §
Kiteen seurakunnan edustajan nimeäminen Keski-Karjalan seudulliseen romaniasiain
yhteistyöryhmään
Keski-Karjalassa on toiminut seudullinen romaniasiain yhteistyöryhmä.
Yhteistyöryhmän toimiaika on valtuustokausi.
Romaniasiain yhteistyöryhmän tehtävänä on ollut mm seurata
romaniväestön yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia, tehdä
esityksiä heidän taloudellisten, koulutuksellisten ja sosiaalisten
elinolojen parantamisesta romanien kulttuurin vahvistamiseksi,
työllistymisen edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi. Edelleen
neuvottelukunnan tehtävänä on toimia romanien ja viranomaisten
välisenä yhteistyöelimenä seudulla.
Kiteen kaupunginhallitus on 9.10.2017 nimennyt edustajansa ja pyytänyt
Siun Sote –kuntayhtymää, Rääkkylän kuntaa, Tohmajärven kuntaa ja
Kiteen seurakuntaa nimeämään edustajansa työryhmään.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto nimeää Katriina Tenhosen Kiteen seurakunnan
edustajaksi Keski-Karjalan seudulliseen romaniasiain yhteistyöryhmään.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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145 §
Rääkkylän kappelineuvoston pöytäkirjat
Rääkkylän kappeliseurakunnan ohjesääntö 10 §:
”Sihteerin on toimitettava tarkastettu pöytäkirja viipymättä tiedoksi
kirkkoneuvostolle.”
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Rääkkylän kappelineuvoston
pöytäkirjat kokouksesta 12.10.2017 ja 1.11.2017.
Päätös:
Rääkkylän kappelineuvoston pöytäkirjat kokouksista 12.10.2017 ja
1.11.2017 merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
146 §
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
28.9.2017 - 06.11.2017 tekemät päätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan tekemät päätökset 101 – 119 /2017
merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
147 §
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 28.9.2017 6.11.2017 tekemät päätökset.
Päätös:
Talouspäällikön tekemät päätökset 34 – 46/2017 merkittiin
kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
148 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
a) Taloudellisen jaoston päätökset 6.11.2017
Päätös:
Kuultiin ja merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi taloudellisen
jaoston päätökset kokouksessa 6.11.2017. Kokouksessa oli päätetty
muun muassa puutavarakaupoista Pitkämäki –tilalta Kesälahdelta ja IsoPappila –tilalta Kiteeltä. Rääkkylän kirkon lämmittimistä oli päätetty
pyytää tarjouksia yhteensä neljältä yritykseltä. Luottotappioksi
kirjattavia saamisia hyväksyttiin 4.376,75 €, joista lähetetään vielä
maksuhuomautuksia ennen kirjauspäivää 12.12.2017.
149 §
Ilmoitusasiat
a) Vuoden 2018 talousarvion valmistelu
Päätös:
Talouspäällikkö totesi vuoden 2018 talousarviovalmistelun olevan jo
pitkällä, tulos muodostuu säästötoimista ja veroprosentin korotuksesta
huolimatta lähes 100.000 euroa alijäämäiseksi. Lisäksi talouspäällikkö
totesi, että suunnitelluista säästötoimenpiteistä on jo toteutumassa
ainakin sähkönhankinnan kilpailuttaminen ja puhelinliikenteen
järjestelyt sekä työalojen toimintamäärärahojen alentaminen 5 %:lla.
150 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.
Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus
liitettiin pöytäkirjaan.
Pöytäkirjan allekirjoitus:
ILMO KURKOLA
Ilmo Kurkola
puheenjohtaja

______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

MARJATTA AHVENINEN
Marjatta Ahveninen
sihteeri

KITEEN SEURAKUNTA
KITEE

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

9/2017
9/2017
114/117

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.:

Kitee

07 .11.2017

Kitee

07.11.2017

PEKKA BARCK
TUULA HARINEN
Pekka Barck
Tuula Harinen
_________________________________________________

Ilmoitus kokouksen tarkistetun pöytäkirjan nähtävillä olosta
on ollut Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 27.10.2017 - 24.11.2017.

Todistaa Kiteellä

.

Ilmo Kurkola
kirkkoherra

______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

. 2017

