KITEEN SEURAKUNTA
KITEE

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

8/2017
8/2017 91/103

Kirkkoneuvoston kokous
Aika
Paikka

Keskiviikko 27.09.2017 klo 18.00 – 20.12
Papinniemen leirikeskus, Papinniementie 75, 82430 Puhos

Läsnä jäsenet

Kurkola Ilmo
Barck Pekka
Hirvonen Ville
Hurskainen Tellervo
Kammonen Matti
Lappalainen Helmi
Mikkonen Sirkka-Liisa
Oksman Raimo
Rouvinen Sulo
Hämäläinen Maarit

puheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
18.00 – 20.07
”
”
”
varajäsen Tuula Harisen tilalla

Lisäksi läsnä

Kostamo Merja
Mikkonen Leena-Susanna
Ikonen Rauni
Ahveninen Marjatta

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kappalainen, Kesälahden kappeliseurakunta
talouspäällikkö
sihteeri

Poissa

Pänkäläinen Tuula
Harinen Tuula
Perälä Matti
Tuhkanen Pauli

varapuheenjohtaja
jäsen
vt. kappalainen, Rääkkylän kappeliseurakunta
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

119 §
Kokouksen avaus
Kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Yhdessä veisatun virren 498 jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja
avasi kokouksen.
120 §
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 14.9.2017.
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 10.10.2017 - 24.10.2017.
121 §
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 Raimo Oksman ja Sulo Rouvinen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
122 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus (pj.):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
123 §
Testamentin vastaanottaminen
Kiteen seurakunnan taloussäännön 21 §:n mukaan lahjoitus- ja
testamenttivarojen kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidon
yhteydessä omilla tileillään. Kirkkoneuvoston on valvottava, että
lahjoittajien ja testamentin tekijöiden määräyksiä noudatetaan.
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Aviopuolisot Kauko Yrjö Lusikka (k. 30.5.2017) ja Eila Annikki Lusikka
(k. 24.5.2010) ovat keskinäisessä testamentissaan määränneet
omaisuutensa
menevän
täysin
omistusoikeuksin
Kiteen
evankelisluterilaiselle
seurakunnalle
kirkon
diakoniatyöhön
käytettäväksi.
Perunkirjoitus on pidetty ja perukirjan osakastiedot vahvistettu
maistraatissa. Testamentti on annettu tiedoksi lakimääräisille osakkaille,
jotka ovat sen hyväksyneet. Kuolinpesän selvityksessä olevat
pankkitilivarat ovat 21.8.2017 yhteensä 18.981,01 euroa. Muita
sijoituksia ja varoja ovat Sammon osakkeet 40 kpl, jäsenosuus Kiteen
Seudun Osuuspankissa, veronpalautus (vuosi 2016) 24,50 euroa ja osuus
Anna Lusikan kuolinpesästä 51,50 euroa. Kulukorvauksiin varattavia
kuluja ovat Asianajotoimisto Yrjö Kahelinin loppulasku 1006,50 euroa,
Pohjois-Karjalan edunvalvontatoimiston tilintarkastuskulut 100 euroa ja
haudanhoitoon 510 euroa.
Kiteen seurakunnan diakoniatyö kohdistaa testamentin varat
mielenterveystyöhön sekä syrjäytymisvaarassa olevien ja vähävaraisten
auttamiseen.
Perukirja ja testamentti ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää ottaa Kauko ja Eila Lusikan testamentin vastaan
ja määrää varat käytettäväksi testamentin tarkoituksen mukaisesti Kiteen
seurakunnan diakoniatyöhön. Sammon osakkeet myydään kuolinpesän
lukuun, myyntitoimeksiannon allekirjoittaa talouspäällikkö Rauni Ikonen.
Myynnistä tulevat varat siirretään kuolinpesän tilille. Pesään kuuluvat
pankkitilit lopetetaan sekä myös arvo-osuustili lopetetaan kun
pörssiosakkeet (Sammon osakkeet) on myyty ja niistä kertyvät varat
siirretään Kiteen seurakunnan tilille FI04 515304 10000115. Varojen
siirrosta ja hoidosta vastaa talouspäällikkö Rauni Ikonen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
124 §
Esitys määräalan myymisestä Markku Maliselle /määräala Alapappila –tilasta (RN:o 1:47)
Kesälahden seurakunta on 1.1.1982 alkaen vuokrannut 36 vuoden ajaksi
noin 3000 m2 suuruisen tontin (ns. Kojolan tontti) Kesälahdella
sijaitsevasta Alapappila –tilasta (RN:o 1:47). Vuokraoikeus on ollut
4.12.1991 alkaen Kesälahden Osuuspankilla, joka on myös omistanut
tontilla olevan asuinrakennuksen. Rakennuksen omistusoikeus on
17.8.2012 tehdyllä kaupalla siirtynyt Markku Maliselle. Alapappila –tila
on siirtynyt Kiteen seurakunnan omistukseen 1.1.2013 alkaen.
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Markku Malinen on tehnyt 30.6.2017 kirjallisen ostotarjouksen.
Ostotarjous on tehty 0,5 ha:n määräalasta. Määräalan suuruuden ovat
karttapohjaan hahmotelleet kesällä 2016 Kiteen seurakunnan silloinen
talouspäällikkö Heli Tapanen ja seurakuntamestari Seppo Rautiainen.
Ostotarjous määräalasta ja siitä olevasta puustosta on 0,30 euroa/m2. Näin
ollen määräalan ostohinnaksi muodostuu yhteensä 1.500 euroa.
Taloudellinen jaosto on päättänyt esittää, että Markku Maliselle tarjotaan
edellä mainittua määräalaa puustoineen kokonaishintaan 3.500 euroa.
Lisäksi ostaja vastaa lohkomis- ja lainhuutokuluista.
Kaupungin kaavoitusosastolla määräala on tarkentunut noin 4000 m2
suuruiseksi.
Kohteesta on laadittu 12.9.2017 laillistetun kiinteistövälittäjän arvio
yhteensä 3.500 euroa.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. KL 14 luvun 4
§:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän
omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää taloudellisen jaoston esityksen mukaisesti
kirkkovaltuustolle, että noin 4000 m2 suuruinen määräala Alapappilatilasta (RN:o 1:47) myydään Markku Maliselle 3.500 euron
kauppahintaan.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Ilmo Kurkolan ja talouspäällikkö
Rauni Ikosen allekirjoittamaan Kiteen Seurakunnan puolesta myyntiä
koskevan kauppakirjan.
Myyntipäätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
125 §
Esitys taloussäännön hyväksymisestä
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta
koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15
luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään taloutta
koskevista määräyksistä.
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Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon
järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä.
Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja
rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä
valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymään uuteen taloussääntömalliin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin
taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu
seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän verkkosivuilla.
Kirkkoneuvoston on esitettävä taloussääntö kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi. Liite
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp.):
Kirkkoneuvosto päättää esittää Kiteen seurakunnan taloussäännön
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
126 §
Vastaus Siun seurakunta –hankkeen kysymykseen seurakuntayhtymän perustamisneuvotteluihin
osallistumisesta
Pohjois-Karjalan yksitoista (11) seurakuntaa sekä Heinäveden
seurakunta ovat kevään 2016 aikana päättäneet lähteä mukaan
yhteistyöhankkeseen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa seurakuntien
halukkuutta lähteä mukaan tiiviimpään yhteistyöhön.
Hankkeelle valittiin 18-jäseninen, seurakuntien edustajista koostuva
ohjausryhmä, jonka järjestäytymiskokous pidettiin 26.4.2016.
Ohjausryhmä valitsi 8.6.2016 selvityskonsultiksi, konsultti, teologian
tohtori Matti Perälän.
Selvityshankkeen nimeksi päätettiin Siun seurakunta.
Siun seurakunta -selvityksen ohjausryhmä hyväksyi 7.6.2017
selvityskonsultti, TT Matti Perälän loppuraportin, jossa ehdotetaan
uuden Siun seurakuntayhtymän perustamista vuoden 2019 alusta.
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Seurakunnat pysyisivät ehdotuksen mukaan toiminnallisesti itsenäisinä,
ja niiden vastuulle jäisivät omien kiinteistöjen ja hautausmaiden
hoitokulut. Uuden yhtymän tehtävänä olisi huolehtia kiinteistöjen
asiantuntijapalveluista, työnjohdosta ja varsinaisista rakentamispalveluista.
Henkilöstön osalta raportissa todetaan, että se olisi yhden työnantajan,
seurakuntayhtymän, palveluksessa. ”Uusi yhtymä ei uhkaa nykyisiä
työsuhteita, mutta jokainen täyttämättä jäävä virka tai toimi edellyttää
yhteistyötä mahdollisesti myös seurakunnan rajan yli. Erityisesti
eläköitymisten myötä tarvitaan seurakuntien rajat ylittävää hyvää
yhteistyötä”, todetaan raportissa.
Selvitysmiehen raportti on kirkkovaltuuston kokouksessa 28.6.2017
jaettu kirkkoneuvoston ja –valtuuston jäsenille ja lisää tietoa hankkeesta
on luettavissa hankkeen kotisivuilta http://www.siunseurakunta.fi/.
Siun seurakunta –hankkeen ohjausryhmä esittää loppuraportissa
seurakunnille kysymyksen ”tahdotteko neuvotella uuden yhtymän
perustamisesta Joensuun seudun seurakuntien tueksi?”
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto antaa Kiteen seurakunnan vastauksen Siun seurakunta –
hankkeen ohjausryhmän esittämään kysymykseen
”tahdotteko neuvotella uuden yhtymän perustamisesta Joensuun seudun
seurakuntien tueksi?”
Päätös:
Raimo Oksman esitti, että Kiteen seurakunta ei lähtisi mukaan Siun
seurakunta jatkoneuvotteluihin, esitystä ei kannatettu.
Maarit Hämäläinen esitti, että jatkoneuvotteluihin lähdetään mukaan.
Tellervo Hurskainen kannatti Hämäläisen esitystä.
Kun muita esityksiä ei tehty, äänestystä ei tarvittu ja kirkkoneuvoston
päätökseksi tuli, että Kiteen seurakunta tahtoo neuvotella uuden
yhtymän perustamisesta Joensuun seudun seurakuntien tueksi.
127 §
Kolehtisuunnitelman vahvistaminen
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 §:n mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa
suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin
9 kohdan mukaisesti.
Kirkkohallitus toimittaa seurakunnille vuosittain listan kirkkolain 22
luvun 2 §:n nojalla määräämistään kolehdeista ja niiden keräyspäivistä.
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Vapaiden pyhien kolehdit seurakunta voi koota harkitsemiinsa kirkkohallituksen esittämiin tai muihin kohteisiin.
Kesälahden ja Rääkkylän kappelineuvostot antavat lausuntonsa
kolehtisuunnitelmasta.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman 8.10.2017 – 31.12.2017.
Suunnitelma esitellään kokouksessa. Liite 2
Päätös:
Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman ajalle 8.10.2017 –
31.12.2017 ja hyväksyi kappelineuvostojen tekemät muutosehdotukset:
Rääkkylässä kolehti 19.11.2017 Rääkkylän kirkkokuorolle, Kesälahdella
19.11.2017 Kesälahden kirkkokuoro ry:lle, 10.12.2017 Evankeliselle
lähetysyhdistykselle (ELY ry) ja 17.12.2017 Kiteen seurakunnan
diakoniatyölle.
128 §
Kesälahden kappelineuvoston pöytäkirja
Kesälahden kappeliseurakunnan ohjesääntö 10 §:
”Sihteerin on toimitettava tarkastettu pöytäkirja viipymättä tiedoksi
kirkkoneuvostolle.”
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kesälahden kappelineuvoston
pöytäkirjan kokouksesta 14.9.2017.
Päätös:
Kuultiin Kesälahden kappelineuvoston kokouksessaan 14.9.2017
tekemät päätökset ja merkittiin pöytäkirja kirkkoneuvoston tietoon
saatetuksi.
129 §
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 varapuheen-
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johtajan 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
5.9.2017 - 27.9.2017 tekemät päätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätökset 93 – 117/2017 merkittiin
kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
130 §
Talouspäällikön tekemiä päätöksiä
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaisesti taloudenhoitajan
päätökset saatetaan kirkkoneuvoston tietoon kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön 5.9.2017 - 27.9.2017
tekemät päätökset.
Päätös:
Talouspäällikön päätös 33/2017 merkittiin kirkkoneuvoston tietoon
saatetuksi.
131 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
a) Rääkkylän kappelineuvoston pöytäkirja
Päätös:
Kuultiin Rääkkylän kappelineuvoston kokouksessaan 19.9.2017 tekemät
päätökset ja merkittiin pöytäkirja kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
b) Papinniemen leirikeskuksen ilmastointilaitteiden tarkastaminen
Päätös:
Kirkkoneuvosto suoritti kokouksen alussa katselmuksen leirikeskuksen
piha-alueilla ja rakennuksissa. Päärakennuksessa poikien majoitustiloissa aistittiin tunkkaisuutta, jonka arvioitiin johtuvan puutteellisesta
ilmastoinnista. Ilmastoinnin puutteellisuudesta johtuva sisäilmaongelma
on ollut jo pitempiaikainen ja todettu koko rakennuksessa.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että ilmastointilaitteiden toimivuus
ja kunto tutkitaan sen selvittämiseksi mihin toimenpiteisiin ilmanvaihdon parantamiseksi on tarpeellista ryhtyä.
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c) Isopappilan myyntivalmistelut
11.8.2017 on pyydetty välittäjätarjoukset Isopappila -kiinteistön
myynnistä kuudelta kiinteistönvälittäjältä. On saatu yksi tarjous, 5.200 €
+ alv, voimassaoloaika neljä kuukautta.
On todettu, että osa Isopappila –tilasta kuuluu hautausmaa-alueeseen,
joka tulee erottaa ja liittää hautausmaakiinteistöön ennen kuin tila
voidaan laittaa myyntiin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että hautausmaa-alue lohkaistaan pois Isopappila
–tilasta, että voidaan jatkaa kiinteistön markkinointia.
Kiinteistönvälittäjän kanssa yritetään neuvotella pitempi myyntiaika.
d) Kesälahti-seuran vuokrasopimus
Päätös:
Todettiin, että Kesälahti-seuran 10 vuoden vuokrasopimus Myllytuvan
museoalueesta on umpeutumassa.
Kirkkoneuvosto suhtautui myönteisesti Kesälahti-seuran puheenjohtajan
suullisesti esittämään pyyntöön vuokrasopimuksen uusimisesta
pitemmällä vuokra-ajalla. Asia jätettiin talouspäällikön valmisteltavaksi.
e) Metsäkauppatarjoukset
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti pyytää tarjoukset alkuvuonna tehdystä metsäkaupasta pois jääneestä leimikosta, joka on suunniteltu myytäväksi
vuonna 2017. Lisäksi päätettiin pyytää tarjous Kesälahden Rajavaarassa
sijaitsevan Pitkämäki –tilan tukkipuuleimikosta.
f) Partiolippukunta Kiteen Karhu-Pojat ry:n lakkauttaminen
Partiolippukunta Kiteen Karhu-Pojat ry:n lippukunnanjohtaja Tero
Nenonen on ollut puhelinyhteydessä kirkkoherraan ja tiedottanut
lippukunnan suunnitelmasta Kiteen Karhu-Pojat ry:n muuttamisesta
säätiöksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi, että Kiteen seurakunta suhtautuu suunnitelmaan
ja Kiteen Karhu-pojat ry:n omaisuuden siirtämiseen perustettavalle
säätiölle myönteisesti.
132 §
Ilmoitusasiat
Päätös:
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Kiteen kaupungin päätös
myöntää 1.000 euroa avustusta sankarihautojen kunnostamiseen ja
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Rääkkylän kunnan avustuspäätös 500 euron avustuksesta Rääkkylän
sankarihautojen kunnostamiseen. Liite 3 ja 4
133 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.
Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus
liitettiin pöytäkirjaan.
Pöytäkirjan allekirjoitus:
ILMO KURKOLA
Ilmo Kurkola
puheenjohtaja

MARJATTA AHVENINEN
Marjatta Ahveninen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.:
Kitee

09.10.2017

Kitee

RAIMO OKSMAN
Raimo Oksman

09.10.2017

SULO ROUVINEN
Sulo Rouvinen

_________________________________________________
Ilmoitus kokouksen tarkistetun pöytäkirjan nähtävillä olosta
on ollut Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 14.9.2017 - 24.10.2017.

Todistaa Kiteellä

.

Ilmo Kurkola
kirkkoherra

______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

. 2017

