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Kirkkoneuvoston kokous
Aika
Paikka

Tiistai 17.05.2016 klo 18.00 – 20.06
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4

Läsnä

Kurkola Ilmo
Pänkäläinen Tuula
Barck Pekka
Harinen Tuula
Kammonen Matti
Lötjönen Tiina
Mikkonen Sirkka-Liisa
Pennanen Heli
Rouvinen Sulo
Hirvonen Kirsi
Rönkkönen Seppo

Lisäksi läsnä

Kostamo Merja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Tuhkanen Pauli
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Tapanen Heli
talouspäällikkö
Mikkonen Leena-Susanna kappeliseurakunnan kappalainen
Ahveninen Marjatta
sihteeri

Poissa

Lappalainen Helmi
Oksman Raimo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
poistui klo 19.27, § 27
”
”
”
”
”
varajäsen
”

jäsen
”

17 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
Yhdessä veisatun virren jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi
kokouksen.
18 §
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.”
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 6 §:
” Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.”
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 11.05.2016. Liite 1
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Päätösehdotus (pj.):
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen / valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla
30.5.2016 – 13.6.2016.
19 §
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.
Kirkkoneuvosto 11.2.2015 /22 §
”Kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä
noudattaen. Samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina.”
Päätösehdotus (pj.):
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Pänkäläinen ja Sulo Rouvinen .
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
20 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus (pj.):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
21 §
Seurakuntamestarin viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 09.03.2016 myöntänyt seurakuntamestari
Leena Komulaiselle eron virastaan 01.10.2016 eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Virka on ollut haettavana 4.5.2016 mennessä. Hakuajan kuluessa
hakemuksensa virkaan on jättänyt 14 henkilöä, joista kirkkoherra ja
talouspäällikkö ovat kutsuneet haastatteluun neljä (4) henkilöä.
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Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluu kirkon ja siunauskappelin suntion
tehtävien lisäksi muun muassa kirkon siivous sekä seurakuntakeskuksen
talonmiehen tehtäviä ja hautausmaanhoitajan sijaisuuksia.
Seurakunta noudattaa virkaa täyttäessään Kirkkolain 6. luvun ja seurakunnan
virkasäännön määräyksiä.
Seurakunnan virkasääntö 11 § 2. mom.
”Jos viran täyttävästä viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai
johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt
viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto.”
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto
a) suorittaa virkavaalin seurakuntamestarin virkaan ja täyttää
viran vakinaisesti 1.10.2016 alkaen 4 kuukauden koeajalla.
b) määrää seurakuntamestarin virkapaikaksi Kiteen kirkon
c) päättää viran palkkaluokaksi palkkaryhmän 402 peruspalkan.
d) päättää, että kirkkoherra vahvistaa valinnan vastaanotettuaan
ennen viran vastaanottamista toimitettavan lääkärintodistuksen
Päätös:
a) Haastatteluryhmä oli haastatellut 16.5.2016 neljä hakijaa: Henna
Korpelaisen, Timo Pihlajakankaan, Heikki Uuksulaisen ja Sakari Vesasen.
Hakemusten ja haastattelujen perusteella puheenjohtaja esitti
seurakuntamestarin virkaan valittavaksi Heikki Uuksulaisen.
Kun muita esityksiä ei tehty, Heikki Uuksulainen valittiin yksimielisesti
seurakuntamestarin virkaan. Virka täytetään vakinaisesti 1.10.2016 alkaen
4 kuukauden koeajalla, tehtävä on mahdollisuus viransijaisena ottaa
vastaan mahdollisimman pian.
Varalle valittiin yksimielisesti Henna Korpelainen.
b) Seurakuntamestarin virkapaikaksi määrättiin Kiteen kirkko.
c) Seurakuntamestarin palkkaluokaksi päätettiin palkkaryhmän 402
peruspalkka.
d) Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra vahvistaa valinnan vastaanotettuaan ennen viran vastaanottamista toimitettavan lääkärintodistuksen.
22 §
Seurakuntaliitosneuvottelujen aloittaminen
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.
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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.
Päätöksen kuntajakomuutoksesta tekee valtioneuvosto kesäkuun 2016 aikana.
Kuntajakoselvittäjä toimittaa lausuntonsa kuntajaon muuttamisesta sekä
Kiteen kaupunginvaltuuston ja Rääkkylän kunnanvaltuuston siitä antamat
lausunnot valtiovarainministeriöön. Kunta- ja uudistusministeri esittää tai
jättää esittämättä kuntien yhdistymistä. Tämän jälkeen valtioneuvosto tekee
päätöksen kuntajaon muuttamisesta.
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.”
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja Kuopion hiippakunnan
piispa Jari Jolkkonen ovat 7.4.2016 yhdessä lähettäneet Kiteen ja Rääkkylän
seurakunnille kirjeen, jossa todetaan alkaneen kuntajakoselvityksen
merkitsevän mahdollisesti kesäkuussa valtioneuvoston päätöstä Rääkkylän
kunnan liittämisestä Kiteen kaupunkiin 1.1.2017. ”Tällaisen ratkaisun
toteutuminen merkitsisi myös seurakuntajaotuksen muuttamista Kiteen ja
Rääkkylän seurakuntien välillä. Tällöin tilanne on aikataulullisesti hyvin
kireä.”
Piispat katsovat tärkeäksi keskustelujen ja valmistelujen käynnistämisen siitä,
mitä mahdollinen kuntien yhdistäminen vaikuttaa seurakuntiin ja millaisiin
toimenpiteisiin niiden on tällöin ryhdyttävä.
Kiteen ja Rääkkylän seurakuntien johtavat viranhaltijat ja
luottamushenkilöpuheenjohtajat ovat kokoontuneet 4.5.2016 ja todenneet, että
on aloitettava
välittömästi seurakuntaliitosselvityksen tekeminen ja liitosneuvottelut sekä
siinä tapauksessa, että valtioneuvosto päättää, että kuntaliitos toteutuu
1.1.2017, esitettävä seurakuntajakomuutos kirkkohallituksen päätettäväksi.
Kirkkoneuvoston tulee päättää liitosneuvottelujen käymisestä ja nimetä
neuvotteluja varten ohjausryhmä sekä päättää seurakuntaliitoselvityksen
tekemisestä.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

KITEEN SEURAKUNTA
Kitee

ESITYSLISTA 2/2016
PÖYTÄKIRJA 2/2016

17 / 26

Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto päättää
a) valita ohjausryhmään kirkkoherra Ilmo Kurkolan, talouspäällikkö Heli
Tapasen, kirkkovaltuuston puheenjohtajan Merja Kostamon ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Tuula Pänkäläisen sekä henkilöstön
edustajan
b) hyväksyä kehittämiskonsultti Raimo Turusen tarjouksen
seurakuntaliitosselvityksestä ja kutsua hänet selvitysmieheksi
c) hakea Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kehittämisrahaa
liitosselvityksen tekemiseen
Päätös:
a) Kirkkoneuvosto valitsi ohjausryhmän jäseniksi kirkkoherra Ilmo Kurkolan,
talouspäällikkö Heli Tapasen, kirkkovaltuuston puheenjohtajan Merja
Kostamon, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Tuula Pänkäläisen ja
henkilöstön edustajan Pia Kankaan.
b) Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti kehittämiskonsultti Raimo
Turusen tarjouksen seurakuntaliitosselvityksen laatimisesta ja päätti kutsua
hänet selvitysmieheksi.
c) Kirkkoneuvosto päätti hakea Mikkelin hiippakunnan tuomikapitulin
kehittämisrahaa liitosselvityksen tekemiseen.
23 §
Vuosilomat 2016
Seurakunnan virkasäännön 34 §:n mukaan työnantaja määrää vuosilomien
ajankohdat lomajärjestyksen vahvistamisella. Virkasäännön 33 §:n mukaan
vuosiloman myöntää ja sen ajankohdasta päättää kirkkoneuvosto, jollei asia
ohje- tai johtosäännön mukaan kuulu muulle viranomaiselle.
Kirkkojärjestys 6 luku 8 §:
”Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:
1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle;”
Täysimääräinen vuosiloma on 38, 29 tai 23 työpäivää palvelussuhteen kestosta
ja vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan palvelusajan kertymästä
riippuen. Vuosilomasta tulee antaa lomakaudella vähintään 65 %, jollei
työntekijän kanssa sovita, että lomaa annetaan lomakaudella tätä vähemmän.
Vuosilomajärjestys on laadittu viranhaltijoiden esitysten mukaisena. Liite 2
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto vahvistaa vuosilomajärjestyksen vuodelle 2016.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
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24 §
Jani Kekäleen virkavapausanomus
Jani Kekäle anoo kirjallisella hakemuksella 7.5.2016 palkatonta virkavapautta
hautausmaanhoitajan virasta ajalle 1.6.2016 – 31.5.2018. Liite 3
Kirkkojärjestys 8 § 1 mom.
”Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:
1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle;”
Lisätiedot: talouspäällikkö Heli Tapanen puh. 045 6097 339
heli.tapanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp.)
Kirkkoneuvosto myöntää Jani Kekäleelle palkatonta virkavapautta
hautausmaan hoitajan virasta 1.6.2016 – 31.5.2018.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
25 §
Seurakunnan edustajien nimeäminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
Suomen Lähetysseuran Valtakunnallisia Lähetysjuhlia vietetään 11.–
12.6.2016 Vihdissä. Lähetysjuhlien yhteydessä pidetään Suomen Lähetysseuran vuosikokous lauantaina 11.6. Savonlinnan rovastikunta järjestää
matkan lähetysjuhlille. Seurakunnan kahdelle edustajalle korvataan
kokousmatkasta syntyneet matka-, majoitus- ja ruokailukulut.
Lähetystyön työryhmän esitys edustajiksi on Toini Juvonen ja Hilkka
Ylhäinen.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto nimeää Toini Juvosen ja Hilkka Ylhäisen Kiteen seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille ja vuosikokoukseen.
Edustajien matkustuskustannukset korvataan Kirkon VESTES:n mukaisesti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
26 §
Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen tarkistaminen
Suomen Lähetysseuran palvelusopimukseen on koottu kaikki Kiteen
seurakunnan tukemat SLS:n nimikkolähetit ja –kohteet sekä
kannatustavoitteet.
______________________
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Kiteen seurakunta on vuonna 2015 tilittänyt Suomen Lähetysseuralle
vapaaehtoista kannatusta 15 557,57 euroa ja talousarvioavustusta
14 100 euroa.
Palvelusopimuksen tarkistamisen tekee tarpeelliseksi Kolumbian kummikohteen liittäminen sopimukselle, nimikkolähettien vaihtuminen sekä
kannatustavoitteiden tarkistaminen.
Sopimusehdotuksessa Kolumbian kummikoululaisten kannatustavoite on
360,00 €/vuosi. Tästä on ollut erillinen kummisopimus samalla
kannatustavoitteella.
Thaimaan lähettien Jarmo ja Marja Karjalaisen kannatustavoitteet ehdotetaan
korotettavaksi 10 000 euroon/henkilö/vuosi, jossa korotusta 2 500 €/henkilö.
Tarkistusten jälkeen sopimuksen kohteet ovat:
Etiopia/Suomi
Timo Ahlberg
5 000 €
NCES aids-orpojen tukihanke
2 000 €
Kolumbia
kummikoululaiset
360 €
Thaimaa
Jarmo Karjalainen
10 000 €
Merja Karjalainen
10 000 €
Uuden sopimuksen yhteissumma
27 360 €
Voimassa olevan sopimuksen kannatustavoite on 22 000 €/v ja Thaimaan
lähetteinä ovat olleet Anne ja Pauli Rantanen.
Palvelusopimuksen seuraava tarkistuspiste on 1.5.2018. Palvelusopimuksen
yksittäisiä kohteita voidaan muuttaa tarvittaessa ennen sitä esimerkiksi työalueella tapahtuvien muutosten vuoksi. Liite 4
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto hyväksyy Suomen Lähetysseuran palvelusopimukseen tehdyt
muutokset.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
27 §
Lausunnon antaminen kappalaisen sivutoimilupaa varten
”Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja
liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista
sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien
tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa.
Sivutoimi-lupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole
kiinteää työaikaa.
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Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan
myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle.
Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna.”
KL 6:30,1-2
Kappalainen Ville Hiltunen anoo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta
sivutoimilupaa Itä-Suomen yliopiston teologisen osaston tuntiopettajan
tehtävää varten. Kokoontumisia 20.9. – 29.11.2016 on yhdeksän (9) kertaa,
opetustunteja yhteensä 22.
Kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille seurakunnan lausunnon sivutoimiluvan myöntämistä varten.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto toteaa lausuntonaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille,
että Ville Hiltusen sivutoimiluvan myöntämiseen ei ole estettä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
28 §
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.
Vapaiden pyhien kolehdit seurakunta voi koota harkitsemiinsa kirkkohallituksen esittämiin tai muihin kohteisiin.
Kappelineuvosto käsittelee kolehtisuunnitelman kirkkoneuvoston kokouksen
jälkeen ja sen mahdollisesti kappeliseurakunnan osalta esittämät muutokset
vahvistetaan kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman 24.7.2016 alkaen.
Suunnitelma esitellään kokouksessa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto vahvisti kirkkoherran ajalle 24.7. – 9.10.2016 laatiman
kolehtisuunnitelman esitetyssä muodossa. Liite 5
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29 §
Stipendien myöntäminen
Kirkkoneuvosto on vuosittain myöntänyt seurakunnan stipendejä eri oppilaitoksiin. Stipendien saajat on lopullisesti valittu yhteistyössä oppilaitosten
kanssa. Talousarvioon on varattu 1200 euron määräraha stipendeihin ja
opinto-avustuksiin.
Jäljelle jäävä summa 240 € jää myöhempään käyttöön.
Lisätiedot: talouspäällikkö Heli Tapanen puh. 013 684 8531
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto myöntää eri oppilaitoksille stipendejä seuraavasti:
Kiteen lukio 2 kpl á 100 €, Arppen koulun yläkoulu 2 kpl á 80 €, Kesälahden
yläkoulu 1 kpl 80 €, Arppen koulun erityisopetus 1 kpl 80 €, Ammattiopisto
2 kpl á 100 €, Kansanopisto 2 kpl á 80 € ja Keski-Karjalan Musiikkiopisto
1 kpl 80 €.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
30 §
Taloudellisen jaoston pöytäkirja
Kirkkoneuvosto 11.2.2015/28 §
”Aikaisemman käytännön mukaisesti pöytäkirjat esitellään tärkeimmiltä osin
kirkkoneuvostossa ja ovat samalla jäsenten luettavissa.”
Lisätiedot: talouspäällikkö Heli Tapanen puh. 045 6097 339
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi taloudellisen jaoston pöytäkirjan
kokouksesta 20.4.2016.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
31 §
Työryhmien kokousmuistiot
Päätösehdotus (pj):
Muistiot työryhmien kokouksista merkitään kirkkoneuvoston
tietoon saatetuksi.
Päätös:
Työryhmien muistioita ei ollut.
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32 §
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.”
Voimassa olevan käytännön mukaan päätökset saatetaan kirkkoneuvoston
tietoon kirkkoneuvoston kokouksessa.
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
10.03.2016 – 17.05.2016 tekemät päätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätökset 33 - 72/2016 merkittiin
kirkkoneuvostoton tietoon saatetuksi.
33 §
Talouspäällikön tekemiä päätöksiä
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaisesti talouspäällikön päätökset
saatetaan kirkkoneuvoston tietoon kirkkoneuvoston kokouksessa.
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön 10.03.2016 – 17.05.2016
tekemät päätökset.
Päätös:
Talouspäällikön päätökset 15 – 31/2016 merkittiin kirkkoneuvoston tietoon
saatetuksi.
34 §
Muut asiat
a) Ehtookellojen soittaminen Väärämäen kirkossa
Päätös:
Matti Kammosen esitys ehtookellojen soittamisesta Väärämäen kirkossa
kesäkautena, juhannuksesta heinäkuun loppuun, jätettiin valmisteltavaksi.
b) Luottamushenkilöiden järjestämät kirkkokahvit
Päätös:
Tuula Pänkäläisen esityksestä päätettiin, että luottamushenkilöt järjestävät
kesän aikana kirkkokahvit pystykahveina jumalanpalveluksen jälkeen
kirkkoherran kanssa sovittavana ajankohtana.
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c) Emilia Karvisen ottaminen hautausmaanhoitajan viransijaiseksi
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti ottaa Emilia Karvinen hautausmaanhoitajan
viransijaiseksi 1.6.2016 – 31.5.2018. Palkkaukseksi päätettiin palkkaluokan
502
peruspalkka. Virkapaikaksi määrättiin hautausmaantoimisto.
d) Luvan myöntäminen Kitee –seuralle tykkien suojakatoksen rakentamiseen
Päätös:
Kitee –seuran tiedusteluun luvan saamisesta suojakatoksen rakentamiseen
kotiseutumuseon pihassa oleville tykeille, suhtauduttiin myönteisesti.
35 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06
Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitettiin
pöytäkirjaan.
Pöytäkirjan allekirjoitus:

Ilmo Kurkola
puheenjohtaja
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Marjatta Ahveninen
sihteeri

