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Aika
Paikka

Maanantai 15.08.2016 klo 19.00 – 19.19
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4

Läsnä

Kostamo Merja
Tuhkanen Pauli
Barck Pekka
Harinen Tuula
Hirvonen Kirsi
Hämäläinen Maarit
Kammonen Matti
Kankkunen Pekka
Kiiskinen Kaisu
Lappalainen Helmi
Lötjönen Tiina
Malinen Tuija
Mikkonen Sirkka-Liisa
Muukkonen Birgitta
Oksman Raimo
Pennanen Heli
Rahunen Arja
Rouvinen Sulo
Saurikoski Riitta

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
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”
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”
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”

Lisäksi läsnä

Kurkola Ilmo
Tapanen Heli
Ahveninen Marjatta

kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talouspäällikkö
sihteeri

Poissa

Harinen Sami
Leskinen Anna
Manninen Krista
Pänkäläinen Tuula

jäsen
”
”
”

9§
Kokouksen avaus
Kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
Yhdessä veisatun virren jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
10 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8: 5,2
Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
KL 7: 4,1
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kokouskutsu asialuetteloineen sekä kokouksen esityslista on lähetetty
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 28.7.2016. Kokouskutsu on
ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 28.7.2016 lähtien. Liite 1
Päätösehdotus (pj.):
Suoritettavan nimenhuudon jälkeen todetaan kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 19 valtuutettua. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa 23.8.2016 - 22.9.2016.
11 §
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi
erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Päätösehdotus (pj.):
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
Tiina Lötjönen ja Tuija Malinen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
12 §
Ääntenlaskijoiden valitseminen
Päätösehdotus (pj.):
Tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan Birgitta Muukkonen ja Raimo
Oksman.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämän järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on
kirkkoneuvoston ehdotus.

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätösehdotus (pj):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 §
Henkilöstön kuuleminen seurakuntaliitosneuvotteluissa
Valtioneuvosto päätti 26.5.2016, että Rääkkylän kunta liitetään
Kiteeseen 1.1.2017.
Kirkkolain mukaan (KL 3:3,1-2) ”seurakuntajaon tulee noudattaa kunnallista
jaotusta siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai
seurakuntayhtymän alueella.
Seurakunnan alueen muuttamisesta, seurakunnan jakamisesta alueellisesti tai
kielellisellä perusteella, seurakunnan lakkauttamisesta sekä uuden
seurakunnan perustamisesta päättää kirkkohallitus.”
Kirkkoneuvosto on 17.5.2016 päättänyt käydä seurakuntaliitosneuvottelut
Rääkkylän seurakunnan kanssa ja teettää liitosselvityksen kehittämiskonsultti
Raimo Turusella.
Liitosneuvotteluihin kuuluva Kiteen ja Rääkkylän seurakuntien henkilöstön ja
luottamushenkilöiden kuulemistilaisuus järjestettiin 6.6.2016 Kiteen seurakuntakeskuksessa.
Kuulemistilaisuudessa henkilöstö sai tietoa liitoksen perusteista ja
liitosneuvotteluiden tarkoituksesta. Liitosneuvottelujen kireän aikataulun
vuoksi kirjallista kuulemista ei järjestetty. Kuulemistilaisuudessa kukaan
henkilöstöstä ei esittänyt suullista tai kirjallista liitosta vastustavaa
mielipidettä.
Kuulemisen tulos tulee saattaa kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kiteen ja Rääkkylän
seurakuntien henkilöstön kuuleminen seurakuntien liitosneuvotteluissa
merkitään kirkkovaltuustolle tietoon saatetuksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

/

KITEEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

2/2016
2/2016
Sivu 11/16

15 §
Esitys seurakuntajaon muuttamisesta
Valtiovarainministeriön asetti 3.2.2016 HTM Jarmo Asikaisen ja HTM Anni
Antilan kuntajakoselvittäjiksi suorittamaan kuntarakennelain 16 a §:n
mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen Rääkkylän kunnan ja Kiteen
kaupungin välillä.
Kuntajakoselvittäjät ehdottivat 16.3.2016 antamassaan lausunnossa, että
Rääkkylän kunta lakkautetaan 31.12.2016 ja kunta liitetään Kiteen kaupunkiin
1.1.2017.
Kiteen kaupunginvaltuuston päätti 25.4. ”Mikäli valtioneuvosto päättää
kuntajakomuutoksesta kuntajakoselvittäjien ehdotuksen mukaisesti,
kaupunginvaltuusto hyväksyy kuntien yhdistymisen 1.1.2017.”
Rääkkylän kunnanvaltuuston päätös 25.4. oli, että Rääkkylän kunta ei hyväksy
kuntajakoselvittäjien tekemää ehdotusta kuntajaon muuttamisesta eikä siihen
liittyvää yhdistymissopimusta.
Kiteen ja Rääkkylän seurakuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöpuheenjohtajat kokoontuivat 4.5.2016 ja totesivat että on aloitettava
välittömästi seurakuntaliitosselvityksen tekeminen ja liitosneuvottelut sekä
siinä tapauksessa, että valtioneuvosto päättää, että kuntaliitos toteutuu
1.1.2017, esitettävä seurakuntajakomuutos kirkkohallituksen päätettäväksi.
Valtioneuvosto päätti 26.5.2016, että Rääkkylän kunta liitetään Kiteeseen
1.1.2017.
Kirkkolain mukaan (KL 3:3,1-2) ”seurakuntajaon tulee noudattaa kunnallista
jaotusta siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai
seurakuntayhtymän alueella.
Seurakunnan alueen muuttamisesta, seurakunnan jakamisesta alueellisesti tai
kielellisellä perusteella, seurakunnan lakkauttamisesta sekä uuden seurakunnan perustamisesta päättää kirkkohallitus.”
Kirkkoneuvosto päätti 17.5.2016 käydä seurakuntaliitosneuvottelut Rääkkylän
seurakunnan kanssa ja teettää liitosselvityksen kehittämiskonsultti Raimo
Turusella.
Liitosneuvotteluihin kuuluva Kiteen ja Rääkkylän seurakuntien henkilöstön ja
luottamushenkilöiden kuulemistilaisuus järjestettiin 6.6.2016 Kiteen seurakuntakeskuksessa.
Seurakuntaliitokseen liittyvistä päätöksistä säädetään Kirkkolain luvussa 13 ja
Kirkkojärjestyksen luvussa 13. Aloiteoikeus seurakuntajaon muuttamiseksi on
itsenäisen seurakunnan kirkkovaltuustolla (KL13:1).
Kun seurakunta lakkautetaan, kirkkolain 13 luvun mukaan sen päätoimiset
viranhaltijat siirretään heille soveltuviin uuden seurakunnan virkoihin.
Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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vastaavat edut. Säädöstä sovelletaan myös pysyvässä päätoimisessa
työsopimussuhteessa olevaan työntekijään (KL 13:2). Kirkkolaki ei sisällä
liitostilanteessa kuntalain mukaista määräaikaista työsuhdeturvaa, vaikkakaan
seurakuntaliitos itsessään ei ole irtisanomisen tai viran lakkauttamisen peruste.
Virkoja ja tehtäviä siirrettäessä lähtökohtana on samanlainen virka tai tehtävä,
työnkuva ja nimike voi tarvittaessa kuitenkin muuttua. Sivutoimisia työntekijöitä ei ole pakko mutta voidaan haluttaessa siirtää.
Kun seurakunta liitetään toiseen, niin sanottujen valtakirjavirkojen siirtämisen
hoitaa kirkkohallitus ja muut virat ja päätoimiset työsuhteet siirtää kirkkovaltuusto. Tuomikapituli antaa siirretylle papille ja kanttorille valtakirjan tai
virkamääräyksen. kirkkoneuvosto ottaa muut siirretyt viranhaltijat ja sijoittaa
siirretyt työntekijät tehtäviinsä (KJ 13:3). Rääkkylän seurakunnan kirkkoherran ja kanttorin virat ovat täyttämättä, valtakirjalla siirrettäviä viranhaltijoita ei tässä liitoksessa ole.
”Jos seurakunta kokonaisuudessaan yhdistetään toiseen seurakuntaan tai
perustettavaan uuteen seurakuntaan, seurakunnan omaisuus siirtyy tälle
seurakunnalle.” KL 13:4,2
Kirkkolain mukaan seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa kappeliseurakunnaksi tai seurakuntapiiriksi, joista määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä (KL 3:4,2).
Kesälahden seurakunnan liittyessä 1.1.2013 Kiteen seurakuntaan siitä
perustettiin kappeliseurakunta, jonka toimialue on entisen Kesälahden
seurakunnan alue ja nimi Kesälahden kappeliseurakunta.
Kappeliseurakunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen ohjesäännöstä päättää kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Kappelin ohjesääntöön on otettava määräykset kappelin
nimestä ja rajoista sekä kappelineuvoston kokoonpanosta, tehtävistä ja
toiminnasta. Kappelissa on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto
valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalaisen valitsee kappelineuvosto, muun papin
nimeää tuomiokapituli kultuaan kirkkoneuvostoa ja kappelineuvostoa.
Seurakunnan talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston käytettäväksi
varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa varten.
Liitosselvitys valmistuu 10.8.2016 pidettävän ohjausryhmän kokouksen
jälkeen. Kirkkovaltuustot päättävät seurakuntajakomuutoksen esittämisestä
samanaikaisissa kokouksissa 15.8.2016.
Kirkkovaltuusto lähettää seurakuntajaon muuttamista koskevan aloitteen
tuomiokapitulille. Päätökset alistetaan kirkkohallituksen ratkaistavaksi.
Päätös aloitteen tekemisestä on valmistelutoimenpide, joka ei ole
valituskelpoinen. Kirkkohallituksen lopullisesta päätöksestä jakoasiassa
voidaan valittaa laillisuusperusteella hallinto-oikeuteen.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923, ilmo.kurkola@evl.fi
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Kirkkolain 13:1 nojalla viitaten kirkkolain 3:3 määräykseen seurakuntajaosta
kirkkovaltuusto
tekee
Kirkkohallitukselle
aloitteen
seurakuntajaon
muuttamiseksi siten, että Rääkkylän seurakunta lakkautetaan ja se liitetään
1.1.2017 alkaen Kiteen seurakuntaan.
Koska Rääkkylän seurakunnan kirkkoherran virka ei ole vakinaisesti täytetty,
ei tapahdu kirkkolain 13:3,1 nojalla kirkkoherran viran haltijan siirtämistä
Kiteen seurakunnan kappalaisen virkaan.
Kirkkolain 23:10,1 nojalla kirkkovaltuusto ilmoittaa, että ylimääräisiä
seurakuntavaaleja ei järjestetä vaan kirkkovaltuusto muodostetaan edellisten
seurakuntavaalien tuloksen pohjalta.
Kirkkovaltuusto ilmoittaa lisäksi, että se päättää kirkkolain 3:4,2 nojalla
muodostaa 1.1.2017 alkaen nykyisestä Rääkkylän seurakunnasta
kappeliseurakunnan, jonka nimi on Rääkkylän kappeliseurakunta ja rajat
nykyisen Rääkkylän seurakunnan rajat. Kirkkovaltuusto hyväksyy
kappeliseurakunnalle ohjesäännön. Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto lisäksi ilmoittaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä
seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapituleille toimitettavaksi edelleen Kirkkohallitukselle.
Liitteenä toimitetaan selvitysmiehen raportti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.

17 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.19.
Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

/

KITEEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

2/2016
2/2016
Sivu 14/16

Pöytäkirjan allekirjoitus:

MERJA KOSTAMO
Merja Kostamo
puheenjohtaja

MARJATTA AHVENINEN
Marjatta Ahveninen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

18.08.2016

Kitee

TIINA LÖTJÖNEN
Tiina Lötjönen

18.08.2016

TUIJA MALINEN
Tuija Malinen

_________________________________________________
Ilmoitus kokouksen tarkistetun pöytäkirjan nähtävillä olosta
on ollut Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 28.07.2016 – 22.09.2016.
Todistaa Kiteellä

22.09.2016

ILMO KURKOLA
Ilmo Kurkola
kirkkoherra
________________________________________________

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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