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Aika
Paikka

Tiistai 15.11.2016 klo 19.00 – 19.23
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee

Läsnä

Kostamo Merja
Tuhkanen Pauli
Barck Pekka
Hämäläinen Maarit
Kammonen Matti
Kankkunen Pekka
Karasola Krista
Kiiskinen Kaisu
Lappalainen Helmi
Leskinen Anna
Mikkonen Sirkka-Liisa
Muukkonen Birgitta
Oksman Raimo
Pennanen Heli
Pänkäläinen Tuula
Rouvinen Sulo
Saurikoski Riitta
Timonen Tiina
Kesti Raili
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varajäsen
Kirsi Hirvosen tilalla

Lisäksi läsnä

Kurkola Ilmo
Tapanen Heli
Ahveninen Marjatta

kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talouspäällikkö
sihteeri

Poissa

Harinen Tuula
Harinen Sami
Hirvonen Kirsi
Malinen Tuija
Rahunen Arja

jäsen
”
”
”
”

este
este
este
este
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18 §
Kokouksen avaus
Kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
Yhdessä veisatun virren 160 jälkeen kirkkoherra Ilmo Kurkola piti
alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
19 §
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
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsu asialuetteloineen sekä kokouksen esityslista on lähetetty
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 09.11.2016. Kokouskutsu on
ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 03.11.2016 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 22.11.2016 - 22.12.2016.
20 §
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
Sirkka-Liisa Mikkonen ja Birgitta Muukkonen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
21 §
Ääntenlaskijoiden valitseminen
Päätösehdotus (pj.):
Tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan Heli Pennanen ja Tuula
Pänkäläinen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
22 §
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.
23 §
Kirkkohallituksen täysistunnon päätös Rääkkylän seurakunnan liittämisestä Kiteen seurakuntaan
1.1.2017 lukien
Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 20.9.2016 päättänyt liittää
Rääkkylän seurakunnan Kiteen seurakuntaan 1.1.2017 alkaen. Tällöin
Rääkkylän seurakunta itsenäisenä seurakuntana lakkaa Kiteen seurakunnan
alue käsittää 1.1.2017 lukien laajentuneen Kiteen kaupungin alueen.
Laajentuvan seurakunnan nimi on Kiteen seurakunta ja se kuuluu Mikkelin
hiippakuntaan.
Rääkkylän seurakunnan kirkkoherran virka lakkautetaan 31.12.2016.
Kiteen seurakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta virkojen perustamisesta
päättää kirkkohallituksen seurakuntajaon muuttamispäätöksen jälkeen Kiteen
kirkkovaltuusto kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan. Kirkkoneuvosto ottaa
siirretyt viranhaltijat ja sijoittaa siirretyt työntekijät tehtäviinsä.
Siirretyllä viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus saada virkasuhteeseensa
kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle
aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
Rääkkylän seurakunnan omaisuus siirtyy 1.1.2017 lukien Kiteen seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen
kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista.
Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai
lahja- ja testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen
mukaisesti.
Laajentuvan Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto muodostetaan edellisen
seurakuntavaalin tuloksen perusteella kirkkolain 23 luvun 10 §:n 1 momentin
mukaisesti.
Päätöksen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin on asianomaisten
ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantulopäivää ja mahdollisista
valituksista huolimatta. Liite 2
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee kirkkohallituksen
päätöksen tietoon saatetuksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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24 §
Rääkkylän kappeliseurakunnan perustaminen ja ohjesäännön hyväksyminen
Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 20.9.2016 päättänyt liittää
Rääkkylän seurakunnan Kiteen seurakuntaan 1.1.2017 alkaen. Päätöksen
mukaan Rääkkylän seurakunta itsenäisenä seurakuntana tällöin lakkaa ja
Kiteen seurakunnan alue käsittää 1.1.2017 lukien laajentuneen Kiteen
kaupungin alueen.
Kirkkolain mukaan seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa kappeliseurakunnaksi tai seurakuntapiiriksi, joista määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä (KL 3:4,2).
Kappeliseurakunta on aina aluepohjainen. Rajat on määriteltävä yksiselitteisen
selkeästi käyttäen hyväksi esimerkiksi yhdistyneen kunnan rajoja, seurakunnan rajoja tai muita selkeitä määritysperusteita.
Kirkkojärjestyksen 12 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla kappeliseurakunnan
perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen ohjesäännöstä päättää kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto.
”Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto,
jonka jäsenet kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan
alueella
asuvista
seurakunnan
jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta.” KJ 12:1,2
”Kappeliseurakunnan ohjesääntöön on otettava määräykset kappeliseurakunnan nimestä ja rajoista sekä kappelineuvoston kokoonpanosta, tehtävistä ja
toiminnasta.” KJ 12:2,1
Kappeliseurakunta on ensisijaisesti toiminnallinen ratkaisu. Kappelilla on
vähän varsinaisia hallinnollisia tehtäviä, tavoite on johtaa toimintaa.
Koska Kiteen seurakunnassa on jo Kesälahden kappeli, kappelipäätöksessä
noudatetaan samoja toimintatapoja kuin Kesälahden kappeliseurakuntaa
perustettaessa.
Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy kappeliseurakunnalle ohjesäännön. Ohjesäännöstä pyydetään lausunto Rääkkylän seurakunnan kirkkoneuvostolta. Ohjesääntö on alistettava Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Liite n:o 3
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto perustaa 1.1.2017 alkaen Kiteen
seurakuntaan Rääkkylän kappeliseurakunnan, jonka rajat ovat nykyisen
Rääkkylän seurakunnan rajat. Päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy Rääkkylän kappeliseurakunnan
ohjesäännön Rääkkylän seurakunnan kirkkoneuvoston annettua siitä
lausunnon ja lähettää sen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti perustaa 1.1.2017 alkaen Kiteen
seurakuntaan Rääkkylän kappeliseurakunnan, jonka rajat ovat nykyisen
Rääkkylän seurakunnan rajat. Päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Puheenjohtaja esitti, että koska Rääkkylän kappeliseurakunnan ohjesäännöstä
ei Rääkkylän seurakunnan kirkkoneuvosto ole vielä antanut lausuntoa, asian
käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
25 §
Seurakuntaliitokseen liittyvät virkojen perustamiset
Kirkkohallituksen täysistunto 20.09.2016/§ 123 päätti liittää Rääkkylän
seurakunnan Kiteen seurakuntaan 1.1.2017 lukien.
”Jos seurakunta liitetään toiseen tai lakkautetaan tai jos seurakunnassa oleva
virka tulee tarpeettomaksi sen alueen supistumisen vuoksi, sen päätoimiset
viranhaltijat siirretään, jollei 3 §:stä muuta johdu, heille soveltuviin
laajentuvan tai uuden seurakunnan tai asianomaisen seurakuntayhtymän
virkoihin.
Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet
vastaavat edut.
Pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevaan työntekijään
sovelletaan vastaavasti, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty.”
Kirkkolaki 13 luku 2 §
Kirkkohallituksen päätöksen mukaan Rääkkylän seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan 31.12.2016.
Kiteen seurakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta virkojen perustamisesta
päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon muuttamispäätöksen jälkeen
Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan.
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto ottaa siirretyt viranhaltijat ja sijoittaa siirretyt työntekijät
tehtäviinsä.
Virkoja ja tehtäviä siirrettäessä lähtökohtana on samanlainen virka tai tehtävä,
työnkuva ja nimike voi tarvittaessa muuttua.
Rääkkylän seurakunnasta siirtyvät Kiteen seurakunnan uusiin virkoihin
diakoni (100 %) Satu Kinnunen, nuorisotyönohjaaja Markku Saarinen 50 %:n
työajalla ja seurakuntamestari Ilpo Hirvonen 50 %:n työajalla.
Rääkkylän seurakunnassa on talouden tasapainottamistoimenpiteenä osaaikaistettu virkoja vuoden 2016 aikana. Seurakuntamestarin virka on muutettu
osa-aikaiseksi 1.10.2016 lähtien. Sen jälkeen on todettu, että 50 %:n työaika
on jokseenkin riittämätön seurakuntamestarille kuuluvien työtehtävien
hoitamiseen. Tehtäviin kuuluvat kirkon ja seurakuntatalon suntion,
hautaustoimen, kiinteistöjen huollon ja ylläpidon ja ulkoalueiden
puhtaanapidon tehtävät.
Koska Rääkkylässä ei seurakuntamestarin lisäksi, emäntä-siivoojalle kuuluvaa
suntion viikonloppuvapaiden lomitusta lukuun ottamatta, ole muita
kiinteistötyöntekijöitä, on perusteltua lisätä seurakuntamestarin työaikaa
1.1.2017 alkaen ja perustaa virka 80 %:n työaikaa vastaavana.
Lisätiedot: talouspäällikkö Heli Tapanen, p. 045-6097339
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa
Kiteen seurakuntaan 1.1.2017 lukien seuraavat virat:
1. diakonian viranhaltijan virka, kokoaikainen
2. osa-aikainen (50 %) nuorisotyönohjaajan virka
3. osa-aikainen (80 %) seurakuntamestarin virka
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
26 §
Vuoden 2017 tuloveroprosentin vahvistaminen
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Tuloveroprosenttia määrättäessä perusteeksi otetaan varainhoitovuoden
kirkollisverona koottavaksi aiottu määrä. Kirkollisverokertymään vaikuttavat
kirkollisveroprosentin, seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten ansiotulojen
määrän lisäksi yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen.
Kiteen työttömyysaste oli syyskuun 2016 lopussa 16,4 %. Keskimääräinen
työttömyysaste Pohjois-Karjalassa syyskuun lopussa oli 15,8 % ja KeskiKarjalan seutukunnan alueella 16,7 %. Ansiotason kasvu ei ylety
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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valtakunnallisiin lukemiin eikä alueen taloudellisessa tilanteessa näy
lähiaikoina kehitystä parempaan suuntaan.
Kiteen seurakunnan vuoden 2016 tuloveroprosentti on 1,7 ja Rääkkylän
seurakunnan tuloveroprosentti 1,85. Seurakuntien liitosneuvotteluissa Kiteen
seurakunnan tuloveroprosentin korottamiseen ei katsottu olevan välitöntä
tarvetta.
Lisätiedot: talouspäällikkö Heli Tapanen, p. 045-6097339
heli.tapanen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto vahvistaa Kiteen
seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,7 vuodelle 2017.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
27 §
Itä-Suomen IT-aluekeskus IITA:n sopimuksen ja johtokunnan johtosäännön hyväksyminen
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään kuuluva Itä-Suomen IT-aluekeskus IITA
hoitaa sopimuspohjaisesti Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja muiden
Kuopion hiippakunnan ev.lut. seurakuntien tietohallinnon. Iitan tehtäviin
kuuluvat mm. laitehankinnat ja -asennukset, käytön tuki, tietoverkkojen
ylläpito ja palvelinten ylläpito. Mikkelin hiippakunnasta Kiteen ja
Tohmajärven seurakunta kuuluvat jäseninä Kuopion IT-aluekeskukseen.
Kuopion ev.lut. seurakunta toimii IT-aluekeskuksen isäntäseurakuntana.
Isäntäseurakunnan ja aluekeskuksen seurakuntien väliset it-palvelujen
järjestämistä koskevat sopimukset allekirjoitettiin joulukuun 2009 ja
tammikuun 2010 välisenä aikaa. Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi
sopimuksen 21.12.2009/§ 32.
Sopimukset tulivat voimaan 1.2.2010. Sopimuksessa määritellään toiminnan
tausta ja tarkoitus, hallinto ja talous, yhteistyö, kustannukset sekä sopimuksen
voimassaoloon liittyviä asioita. Nyt on ilmennyt tarve muuttaa sopimusta ja
sen liitteenä olevaa johtokunnan johtosääntöä joiltakin osin.
Sopimuksen muutokset kohdistuvat lähinnä seuraaviin kokonaisuuksiin
- sopimuksen muuttamisen määräenemmistösäännökset
- johtokunnan jäsenten määrä ja jäsenten valinta eri yhtymä- ja rovastikuntaalueilta
- hankintasäännökset
Johtokunnan johtosäännössä ehdotetaan pääosin muutettavaksi johtokunnan
jäsenmäärää ja jäsenten valitsemista eri yhtymistä ja rovastikunnista.
Molempiin asiakirjoihin on tehty stilistisiä korjauksia ja lakkautettujen
seurakuntien nimet on poistettu.
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lisätiedot: talouspäällikkö Heli Tapanen, p. 045-6097339
heli.tapanen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) hyväksyy Itä-Suomen IT-aluekeskus IITA:n uusitun sopimuksen siihen
tehtyine muutoksineen, liite 4
2) hyväksyy Itä-Suomen IT-aluekeskus IITA:n johtokunnan johtosäännön
siihen tehtyine muutoksineen, liite 5
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
28 §
Ilmoitusasiat
a) Kiteen seurakunnan vaalilautakunnan päätös kirkkovaltuuston muodostamisesta seurakuntien
yhdistyessä
Kirkkohallitus on 20.9.2016 päättänyt Rääkkylän seurakunnan lakkauttamisesta ja sen liittämisestä Kiteen seurakuntaan 1.1.2017 lukien.
Kirkkohallituksen päätöksen mukaan:
”5. Laajentuvan Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto muodostetaan edellisen
seurakuntavaalin tuloksen perusteella kirkkolain 23 luvun 10 §:n 1 momentin
mukaisesti.”
Kirkon vaalijärjestys, 2 luku seurakuntavaalit
54 §, 1 mom.
Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston
muodostaminen vaaleja toimittamatta
”Kirkkovaltuusto,
yhteinen
kirkkovaltuusto
ja
seurakuntaneuvosto
muodostetaan kirkkolain 23 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa
tilanteissa uusia vaaleja toimittamatta edellisten vaalien tuloksen perusteella
seuraavasti:
kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkovaltuusto edellisten vaalien kirkkovaltuuston
ja yhteisen kirkkovaltuuston ehdokaslistojen perusteella;”
”Vaalilautakunta tai vaalilautakunnat tekevät 1 momentissa tarkoitetun
muodostamispäätöksen ja ilmoittavat siitä siten kuin 52 §:ssä säädetään.”
KVJ 2:54,3
”Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin
varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle.” KVJ 2:52,2
Kirkkolain 9 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuustossa on jäseniä vähintään 11
ja enintään 39. Jäsenten luku määrätään kirkkojärjestyksessä seurakunnan
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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väkiluvun perusteella. Nykyisessä Kiteen seurakunnan kirkkovaltuustossa on
23 jäsentä.
Kiteen ja Rääkkylän seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä 31.12.2015 on
10 602 jäsentä ja Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuustoon tulee 27,
joista 20 on Kiteeltä ja 7 Rääkkylästä.
Kokouksessaan 3.10.2016 Kiteen seurakunnan vaalilautakunta muodosti
Kiteen seurakunnan kirkkovaltuuston Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 54 §:n
1. momentin mukaisesti. Muodostaminen tapahtui 1.1.2017 yhdistyvien Kiteen
ja Rääkkylän seurakuntien vuonna 2014 toimitettujen seurakuntavaalien
vahvistettujen tulosten perusteella yhdistämällä valittujen ehdokkaiden listoilta
27 ensimmäistä vertausluvun saanutta uudeksi kirkkovaltuustoksi. Liite
Kirkkovaltuuston jäsenet ovat:
Kostamo Merja, Tuhkanen Pauli, Hämäläinen Maarit, Pennanen Heli, Barck
Pekka, Hirvonen Ville (Rääkkylä), Rouvinen Sulo, Oksman Raimo, Timonen
Tiina, Leskinen Anna, Venäläinen Raija (Rääkkylä), Kulmala Kari
(Rääkkylä), Kiiskinen Kaisu, Mikkonen Sirkka-Liisa, Ilonen Hannu
(Rääkkylä), Lappalainen Helmi, Pänkäläinen Tuula, Kammonen Matti,
Kankkunen Pekka, Muukkonen Birgitta, Rahunen Arja, Asikainen Mikko
(Rääkkylä), Harinen Tuula, Hirvonen Kirsi, Käyhkö Irma (Rääkkylä),
Mutanen Eija (Rääkkylä) ja Saurikoski Riitta.
Vaalilautakunta totesi muutokset Kiteen seurakunnan kirkkovaltuuston
varajäsenten vertausluvun mukaiseen järjestykseen 1.1.2017 lukien. Liite 6
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee vaalilautakunnan päätökset 3.10.2016
kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.
Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Pöytäkirjan allekirjoitus:
MERJA KOSTAMO
Merja Kostamo
puheenjohtaja
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

MARJATTA AHVENINEN
Marjatta Ahveninen
sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

21 .11.2016

Kitee

SIRKKA-LIISA MIKKONEN
Sirkka-Liisa Mikkonen

17.11.2016

BIRGITTA MUUKKONEN
Birgitta Muukkonen

_________________________________________________
Ilmoitus kokouksen tarkistetun pöytäkirjan nähtävillä olosta
on ollut Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 03.11.2016 – 22.12.2016.
Todistaa Kiteellä

22 .12.2016

ILMO KURKOLA
Ilmo Kurkola
kirkkoherra
________________________________________________

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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